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                                      GİRİŞ 

      

     Yabancılaşma konusu üzerinde fazlaca spekülasyon bulunan, tartışmalı bir 

konudur. Bireyin “ne” ve “kim” olduğuna dair verebileceği mantıklı yanıtlar 

yabancılaşmamış olmakla olanaklıdır. Kim kimden ve neden yabancılaşır, 

yabancılaşma doğal bir şey midir, kendiliğinden bir durumu mu anlatır yoksa belirli 

bir bilinçle hazırlanmış yapay bir toplum görünümü müdür? 

 Yabancılaşma; felsefi, sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik alanlarda incelemeleri 

yapılmış, düşünce depoları oluşturulmuş, dahası farklı siyasal düşünceler tarafından 

incelendiğinde farklı sonuçlar ortaya çıkartmış bir kavramdır. Örneğin yabancılaşma 

İdealist felsefe ekolünün bilinir siması Hegel’de tümüyle olumlu bir anlam kazanır. 

Hegel’de düşüncenin düşünce olabilmesi için mutlaka kendisine yabancılaşması 

gerekmektedir. Materyalist felsefe ekolünün kuramcısı K. Marx‘taysa tam tersine 

tümüyle olumsuz bir anlam içermektedir. Marx’a göre dinsel yabancılaşma insanın 

usundayken ekonomik yabancılaşma insanın gündelik yaşamındadır. Hegel 

nesneleşme ve yabancılaşmayla aynı konuya anlatırken Marx nesneleşme ve 

yabancılaşmayı birbirinden ayırarak değerlendirmiştir.  

 Yabancılaşma felsefi olarak bireyin özne olmak durumunun kendisinin farkında 

olduğu veya olmadığı bir biçimde nesne olma durumuna dönüşmesidir. Bireyin kendi 

özünden, ontolojisinden uzaklaşma halini anlatan yabancılaşma kuramı tezde 

nesneleşme, ötekileşme, uzaklaşma, anomi gibi kavramların üst başlığı olarak 

alınacaktır. İlk kez büyük sosyolog Durkheim’ın kavramsallaştırdığı “anomi” 



 7

kavramı Yasasızlık, düzensizlik, kuralsızlık anlamlarına gelir ve yabancılaşma 

kavramıyla son derece yakından ilişkili olan bir kavramdır. Siyasal yabancılaşma 

konusu toplumsal, kültürel ve ekonomik yabancılaşmaların bir sonucu olarak ele 

alınmıştır. Almond ve Verba da İtalya’daki siyasal yabancılaşmanın nedenini 

toplumsal yabancılaşma olarak değerlendirmişlerdi. Siyasal yabancılaşma sosyal ve 

ekonomik temelleri olan bir yabancılaşmadır. Tezdeki temel sav üretim-bölüşüm-

dağıtım-tüketim ilişkilerinden muktedir ekonomik yabancılaşmanın toplumsal 

yabancılaşmaya, toplumsal yabancılaşmanın da siyasal yabancılaşmaya neden 

olmasıdır. Bireyler bu yabancılaşmanın farkında olabilirler veya yabancılaştıklarının 

farkına varmayabilirler. Yabancılaştığının farkına varmamak “kendine 

yabancılaşma” kategoriyle tanımlanır ki bireyin ontolojik duruşu için tehlikeli bir 

noktadır. 

     Yabancılaşma konusu ekonomik yabancılaşma, kültürel yabancılaşma, siyasal 

yabancılaşma gibi farklı sınıflandırmaları, inceleme alanları olan geniş içerikli bir 

kavramsal literatüre sahiptir. Tezin ilk bölümü yabancılaşma kavramının ne 

olduğuna, düşünürlerin konuya bakışları dahilinde mevcut literatürün, kavramsal 

birikimin sunulmasına ayrılmıştır. 1. bölümde ve tezin 2. ve 3. bölümlerinin ilgili 

yerlerinde değinileceği gibi yabancılaşma “özne” olmak halinden “nesne” olmaya 

dönüşmek olarak ele alınmıştır. Nesneleşen birey kendisini bir eşya gibi hissetmeye 

başlar. Eşya gibi hissetmek ne’liğinin farkında olmamak, nesneleşmek, tecrit halinde 

bulunmaktır. Marx’ın “Eşya-İnsan” kavramıyla anlattığı çöküntüdeki bireyin durumu 

tam da budur. Bu anlamıyla yabancılaşma hümanizmanın zıttı bir durumu anlatır. 

Tezde insanın “özü” ve “özne” olmasıyla anlatılmak istenen bireyin birey olabilmesi, 

var olduğunun bilincinde olabilmesi için yabancılaşmaya yabancılaşması 
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gerektiğidir. Bu anlamda tezde yeri geldiğinde özgürlük kavramına değinmeye 

çalışılmış, bireyin özünün sahip olması gereken özgürlüğün, iradenin “eşitsiz 

özgürleşme” gerçekliğinin dışında başka bir gerçekliği tanımladığı vurgulanmıştır.  

     Yabancılaşmanın kaynağı sosyal faktörlerle bireysel faktörlerin birleşimi olarak 

değerlendirilmiştir. Sosyo-ekonomik statüde gerileme, üretim-bölüşüm ilişkilerinde 

bireylerin payına düşen oranların düşük olması, mobilize katılma, patronaj-

sübvansiyon ve klientalizm, siyasal popülizm ilişkileri siyasal yabancılaşmaya neden 

olmaktadır. Bu faktörlerin yanı sıra etnik, dinsel, kültürel faktörler önemli siyasal 

yabancılaşma göstergeleridir.   

     Küreselleşme sürecini göz önünde tutarak bu sürecin ülkeler, toplumlar, 

bireyler üzerindeki etkilerinin günümüzde son derece şaşırtıcı bir biçim ve söylemsel 

üslupta etkili olduğu gerçeğinin zorlamasıyla tezin ikinci bölümü “Küreselleşme ve 

Yabancılaşma” olacaktır. Küreselleşme bir oligarşi karması, merkezleşme ve 

yayılma olarak değerlendirilerek küresel bir tekdüzeliğin ortaya çıktığına atıf 

yapılacaktır. Tekkültürlülüğün dünya kültürlerini aynileştirmesiyle bireylerin, 

toplumların zoolojik bir türe indirgendiği, böylelikle küreselleşmenin aslında tek bir 

kültürün kendisini yeniden üretmesinin totolojik bir pratiği olduğu belirtilecektir. 

Çeşitli toplumların kültürlerini geliştiren, ilerleten değil, tahrip eden ve “kimlik” 

bunalımına sürükleyen bir akültürasyon süreci söz konusudur. Noam Chomsky 

“Medya Gerçeği” adlı kitabında medya yoluyla düşünce kontrolü uygulamasının 

nasıl yapıldığını anlatmıştır. Chomsky’e göre medya toplumda politikalara uygun 

istek üretmektedir. 

     Bilgi toplumunda rasyonel bilginin yerini sansasyona ve desenformasyona dayalı 

bilgi almaktadır. Popüler kültür de çoğunlukla bireysel gelişime olanak sağlamayan 
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dahası toplumun entelektüel ortalamasını düşüren bir içeriğe sahiptir. Habermas’ın 

dediği gibi biçimselleşen iletişim alanları özneyi zedelemektedir. Böylelikle 

Adorno’nun “sahte bireyleşme” ile anlattığı birey tipi ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye’deki kırdan kente yoğun göç sonucu oluşan “sahte kentleşme”nin sahte 

bireyleşmeyle paralel olduğu söylenebilir. Türkiye’deki kentleşme kent kuramcısı 

Castells’in söz ettiği “bağımlı kentleşme” kavramıyla tanımlanabilir. Burada siyasal 

yabancılaşmanın kentsel ve kırsal boyutları önem kazanmaktadır. Gerek 

küreselleşmenin olumsuz etkilerinden arınmak gerekse siyasal yabancılaşmanın tersi 

siyasal katılma çeşitliliğini sağlayabilmek için yapılması gereken şey demokrasilerin 

güçlendirilmesidir. Demokrasi katılımcı ve bilgili yurttaşlara gereksinim 

duymaktadır. Katılımcı ve bilgili yurttaşlar olmadığı zaman demokrasi yerine 

oligarşik bir devlet ve toplum yapılanmasının ortaya çıkacağı söylenebilir. 

     Tezin son bölümü olan “Türkiye’de Siyasal Yabancılaşma” başlığı altında siyasal 

tarihinin sunduğu görünümlere, vakıalara değinerek yabancılaşmanın “siyasal” olan 

biçiminin özellikle 1980 yılı sonrasındaki seçimlerde ve toplumsal yapı değişiminde 

Türkiye’deki varlığı, oluşumu, gelişmesi incelenmeye çalışılacaktır. Tezdeki temel 

varsayım siyasal yabancılaşmanın kültürel, ekonomik, toplumsal yabancılaşmaların 

ortaya çıkarttığı bir yabancılaşma türü olduğudur. Bu varsayımımızda başat bir 

etmen olarak siyasal yabancılaşmayı doğuran hususun sosyo-ekonomik özellikli 

olduğu, toplumların bölüşüm ilişkilerindeki kırılmaların, bozulmaların etkisinin ciddi 

bir siyasal yabancılaşma sorunu doğurduğu belirtilecektir. 

      Türkiye’de gecekondulaşma oranlarının kentleşmeyi aşması sonucunda kırsal 

alanlardaki gizli işsizlik kentlere taşınmış, kentleşmenin sanayileşmenin sonucu 

ortaya çıkan bir kentleşme olmamasıyla yeni kentsel sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu 
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anlamda “kültür endüstrisi” ve “suç endüstrisi” kavramları hem tek başlarına hem de 

birbirleriyle ilişkileri bakımından önem kazanmaktadır. Tam da bu noktada siyasal 

yabancılaşma bahsini tamamlayan bir diğer etmen olan küreselleşmenin toplumların 

siyasal yabancılaşmalarını devletin ve toplumun kendisini yeniden üretmesi 

zemininde bozucu, farklılaştırıcı etkiler yapması nedeniyle arttırdığını belirteceğiz. 

Terör olgusunun küreselleşme koşullarında suç endüstrisi içinde yer alan bir karmaşa 

yaratma güdüsü, doğrudan bir siyaset uygulaması olduğu, böylelikle siyasal 

yabancılaşmanın da nihai bir boyutunu oluşturduğunu söyleyebiliriz.    

     Türkiye’deki hızlı sosyal, ekonomik değişimlerin doğurduğu bir sonuç olarak 

Türk insanının geçmişinden bugüne taşıdığı geleneksel değerlerle, çokluğu ve azlığı 

kişiye, aileye, yöreye göre değişen ataerkil değerlerin; üretmeye endeksli sanayi 

toplumu sonrası ortaya çıkan tüketmeye yönseyen tüketim toplumunun değerler, 

alışkanlıklar sistematiğiyle karşılaşması sonucu beliren geçiş toplumundaki yeni 

Türk insanını tanımlamaya çalışacağız.  1980 sonrasında gecekondularda kalış süresi 

arttıkça muhafazakarlığın da artmakta olması konunun önemli bir yönünü oluşturur. 

1960’lı yıllarda AP’ye yönlenen gecekondu oyları, 1970’lerde “ortanın solu” 

politikasının etkisiyle CHP’ye yönelmişti. Bir sınıfsal, statüsel değişim dönemi 

olarak vurgulanan 1980 sonrasındaysa gecekondu oylarının muhafazakarlaşmakta 

olduğu görülmektedir. 

     Siyasal yabancılaşma konusu siyasal katılmayı değil siyasal katılmamayı, 

yabancılaşma süreçlerini içeren bir konu olduğundan pozitif değil negatif yönünden 

ele alınacaktır. Siyasal yabancılaşma siyasal katılmanın tersi bir katılmama ya da 

mutedil olmayan biçimlerde katılma davranışlarını anlatır. A. Giddens’a göre temsili 

demokrasi politik alana hapsedilmiştir ve halkın yönetime doğrudan katılımını 
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tümüyle içermemektedir. Demokrasinin içeriğini özerk yurttaşlar oluşturur. 

Demokrasinin gelişebilmesi için patronaj, sübvansiyon ve klientalizmin 

engellenmesi, siyasal kültür düzeyinin yükseltilmesi gerekmektedir. Duverger’in 

“ortacılık” siyaseti adını verdiği kavram siyasal patronajı anlatmaktadır.  

     Türkiye’de toplumumuzdaki sivilleşememe ve bireyselleşememe devlet idaresinin 

patronaj ilişkilerinden kurtulamamasıyla doğru orantılıdır. Siyaset böylelikle 

vatandaşların siyasal katılımını sağlayan bir “organik demokrasi” vasıtası değil 

patrimonyal kaynak dağılımınının aracı durumundaki “biçimsel demokrasi” unsuru 

olmaktadır. Türk seçmeni de bu anlamda kendisini “siyasal özne” olarak görmeyerek 

tüm “icraatları” siyasal parti liderlerinden bekleyen edilgin siyasal katılma gösteren 

bir konumda yer alır.   

     Siyasal araştırmalar betimsel değil nedensel olmalıdır. Nedensel verilere dayanan 

bir araştırmanın sağlam bilimsel dayanaklara sahip olabilmesi için incelenen konuyla 

ilgili sayısal veriler, somut tarihsel, dönemsel siyasal, ekonomik, sosyal gelişmeler, 

grafikler araştırma konusuyla ilgisi oranında araştırmadaki haklılığı ispata yarayacak 

oranda destekleyici olarak kullanılacaktır. “Siyasal Yabancılaşma ve Türkiye” 

konusu bir görünüm sunmayı amaçlamaktadır. Konunun objektifliği zedelemeyecek 

biçimde mevcut yabancılaşmanın naçizane resmi çizilmeye çalışılacaktır. Amacım 

siyasal yabancılaşma konusunu temel çizgileriyle belirlemek, sınırlarını göstermektir. 

Türkiye’deki siyasal yabancılaşmanın bu genel çerçeve içerisinde nereye 

oturduğunu, mevcut siyasal yabancılaşmanın nedenlerinin ve sonuçlarının neler 

olduğunu belirlemeye dair bir çalışmanın ortaya çıkması umulmaktadır.  
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                                 I. BÖLÜM 

                 YABA�CILAŞMA SORU�U 

 

I. KISIM: YABA�CILAŞMA �EDİR? 

 

     Yabancılaşma sözcüğünün anlamı Dictionnaire Larousse’de “Çeşitli iç ve dış 

koşullar altında bireyin kendisini bir eşya gibi hissetmesi” olarak tanımlanmıştır.1 

Yabancılaşma sözcüğü Latince’de “Alienare”, Fransızca’da “Aliénation”  

Almanca’da “Entfremdung” , İngilizce’de “Alienation” olarak geçmektedir. Bireyler, 

gruplar, toplumun bir bölümü ya da toplumun tümü ekonomik, siyasal, ya da 

toplumsal olarak belli oranlarda yabancılaşabilmektedir. Çalışmamızda yabancılaşma 

kavramının tarih içinde nasıl geliştiğini, kavram üzerine oluşturulmuş olan düşünce 

külliyatını kısaca gözden geçirmeye çalışarak yabancılaşma kavramının hangi 

anlamlarda kullanılmış olduğuna bakacağız. Siyasal yabancılaşma konusu ekonomik, 

kültürel, toplumsal yabancılaşmaların bir sonucu olarak ele alınarak siyasal 

yabancılaşmanın nedenlerinin sosyo-ekonomik statüde gerileme, bölüşüm 

ilişkilerinde bireylerin payına düşen oranlar, patronaj ilişkileri ve siyasal popülizm 

olduğu, bunların yanı sıra kültürel, etnik, dinsel faktörlerin de siyasal 

yabancılaşmaya neden olabildiği belirtilecektir.  

 

 

                                                 
1 Dictionnaire Larousse, Milliyet Yayınları, Cilt: 6 



 13

I. I. Yabancılaşma Kavramının Karmaşıklığı 

     Yabancılaşma kavramı her siyasal düşüncenin kolayca alıp kullanabileceği bir 

kavram olarak görünüyor. Yabancılaşmaya yüklenecek siyasal malzeme, kolay bir 

biçimde ideolojilerce, dinlerce, uluslarca, etnik gruplarca biz ve siz düalizmi 

yaratmak amacıyla işlenebilecek bir zeminde yer alır. Göreli bir kavram olan 

yabancılaşmanın sağlıklı bilimsel temellerinin bulunması gerekmektedir. Örneğin 

Soğuk Savaş dönemi koşulları içinde SSCB için yabancılaşmış olan ABD için 

yabancılaşmış olmayabilirdi ve bunun tam tersi de olmayabilirdi. Birey ya da toplum 

sınırlarını kendi siyasal düşüncesine, değerler sistematiğine göre belirlediği kendisi 

olmayana, kendi dışındakine ait bir alan tanımlayıp; geri kalan ekonomik, toplumsal 

alanı kendisine yabancı olarak kabul edebilir. Ben’siz olan bu “öteki” alan, kolay bir 

güdümleme çalışması uygulamak suretiyle yabancı bir alana 

dönüşebilir/dönüştürülebilir. Burada öteki yaratmanın kolay bir yoluyla karşı 

karşıyayızdır. Ben ve ben olmayan ayrımını yaparken bu ayrımda birinci alan kutsal, 

liyakatli, tarihsel bir huzur mahşerine dönüşürken; ikinci alan ben olmayan, ben 

olana yabancılaşmış bir karşı taraf, dış cephe, huzursuz kategorik bir hasım 

durumuna dönüşebilir. Yabancılaşma bu biçimiyle “negatif kimlik” ve 

“nonconformism” olarak karşımıza çıkabilir. 1934 yılında Gorki “Büyük ve trajik bir 

devre giriyoruz. Bu trajik devreyi büyük Yunan şairleri gibi mükemmel şekillerle 

ifade etmesini öğrenmeliyiz” demişti. Yabancılaşmanın doğuracağı negatif içerikli 

düşünce ve davranış kalıplarının da bugün ve yarınlar için edebi, sanatsal, bilimsel 

hatta mizahi anlatımlarının icra edilmesi gerekmektedir.             

     İnsanoğlu hem nesneleşmenin, atomlaşmanın doğuracağı sıkıntılardan 

uzaklaşmak, kaçınmak, kendi doğasına, eşyanın tabiatına uygun bir biçimde 
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davranmak istemekte hem de bunların tam tersine nesneleşmenin ve atomlaşmanın 

içine kendisi girmektedir. Yapılması gereken “yabancılaşmaya yabancılaşmaktır.” 

Kadir Cangızbay’ın dediği gibi “Tam içimizden gelen şeyler aslında bize empoze 

edilmiş olan şeyler olabilir. Senin zannettiğin ama bu ölçüde sen, sen değilken sana 

fısıldanan şeyler.” Bu durum kişinin kendisinin bile farkında olmadığı kendine 

yabancılaşma halidir. Varlık olmak kendinde, kendine dair olmanın bilincinde olmak 

demektir. Varlık olmanın dışına çıkmak halinin kavramsal ifadesi olan 

yabancılaşmanın görünen çehresi ve bu çehreyle görünmeyen, kişinin kendisinin bile 

farkında olmadığı kendine yabancılaşma halinden kurtulmanın öncel bir reçetesi 

olarak bize “fısıldanan” hususları ciddi bir kararlılıkla gözden geçirmek 

gerekmektedir. 

 

I. II. Anomi ve Yabancılaşma 

     Yabancılaşma ve anomi birbirlerine karıştırılan, birbirlerinin yerine kullanılabilen 

kavramlardır. Anomi ve yabancılaşma kavramları aslında yakından bağlantılı 

olmalarına rağmen deneye dayalı araştırmalarda çok sık birlikte kullanılmamıştır.2 

Anomi sözcüğü köken olarak yasasızlık anlamına gelen “anomous”tan gelmektedir. 

Anomi, Amerikan sosyolojisinde sıklıkla hatta çoğu zaman tek tercih olarak 

kullanılmaktadır. Deneyci sosyoloji genellikle yabancılaşmayı mevcut anlamının 

dışında anomi başlığında tanımlamaktadır. Zaman içinde anomi ve yabancılaşma 

kavramlarının birleştirilmesi çabaları ortaya çıkmıştır. B. Tolan’a göre anomi 

kavramının tarihsel, felsefi, yöntemsel çerçevesinden soyutlanarak ele alınması gibi 

                                                 
2 Ergil, Doğu, Yabancılaşma ve Siyasal Katılma, Ankara, Olgaç Matbaası, 1980, s. 187 
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yabancılaşma kavramı da benzer bir yaklaşımla değerlendirilmiştir.3 Tolan “anomi” 

ve “yabancılaşma” ve “şeyleşme” kavramları arasındaki ilişkiyi şu biçimde gösterir:4 

        Yabancılaşma-Şeyleşme ve Anominin Boyutları Arasındaki İlişkiler               

Yabancılaşma için nesnel Koşullar Yabancılaşmaya öznel tepkiler 

                                                          ŞEYLEŞME 

*Etkinlik olanakları karşısında 
yabancılaşma 
*Zihinsel yaratma karşısında 
yabancılaşma 
 

* Güçsüzlük 
 
* Anlamsızlık İzlenimi 
 

                                                              ANOMİ 

*Toplum karşısında yabancılaşma 
 

*Ölçüt yokluğu 
*Toplumsal yalnızlık 
*Aşırı uyumculuk 

 

    G. Nettler’e göre “kuralsızlık” kavramı toplum yaşamındaki “normsuzluk” olarak 

anlaşılmaktadır. Yabancılaşma da bireysel psikolojiyle açıklanmaktadır. Nettler 

kuralsızlığı bir yabancılaşma türü olarak almayarak yabancılaşmanın dışında başka 

bir anlam biriminde düşünmektedir.5 Düzen ve kuralların niteliği özgürlüğü kısıtlar 

değil, özgürlüğe yönlendirir olmalıdır.  

     Anomik toplum yapısı içinde yer alan yabancılaşmış birey marjinalleşmekte, 

ikinci sınıf vatandaş olarak “toplumdan adaletsiz bir sürgüne mahkum 

edilmektedir.”6 Bilindiği gibi tarihin ve egemenlik ilişkilerinin özü “eşitsiz 

özgürleşme”dir. Felsefi anlamda yabancılaşmamış insan “insanlaşmış insan”dır. 

İnsanlaşmış İnsan aynı zamanda yaşamının temel gereksinimlerini karşılayıp, ikame 

edebildikten sonra kalan geliriyle kültürel, kişisel aktivitelerde bulunabilecek gelir 

durumuna sahip ve siyasal katılım olanaklarını kullanma konusunda yetenekli insan 

                                                 
3 Tolan, Barlas, Toplum Bilimlerine Giriş, 4. Baskı, Ankara, Murat-Adım Yayınları, 1996, s. 302   
4 Tolan, B., a.g.e, s. 319 
5 Nettler, G, “A Measure of Alienation”, American Sociology Review, 1957   
6 Hıggıns, J. W., “Vatandaşlık ve Güçlendirme: Vatandaşların Sağlık Reformuna Katılımı için 
Çözümler”, Çeviren: İbrahim Elibal, Oxford University Pres and Community Development Journal, 
1999, s. 7 
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tipidir. Yabancılaşmada asıl problem bireylerin yabancılaştıklarını bilmemeleri, 

farkına varmamalarıdır. Yabancılaştığının farkına varmamak neye yaklaştığınız ve 

neden uzaklaştığınız nispetinde bireysel ve toplumsal olarak tehlikeli bir hal alabilir. 

Yabancılaşmada mevcut kuralsızlığı, anomiyi algılama sonrasında bu algılamaya 

bireylerin, kitlelerin tepkileri yabancılaşmanın türünü, düzeyini, şiddetini 

belirleyecektir. Yabancılaşma eğer tedavi edilebilir bir “siyasal hastalıksa” buradaki 

asıl zorluk bireylerin, kitlelerin yabancılaştıklarının farkına varmamış olmalarıdır. 

Bireylere doğal gelen, toplumsal, kültürel, iktisadi konular onlar için aslında yapay 

ve güdümlü olabilmektedir. Ancak bunun tersine tümüyle bozuk ve işlemeyen ya da 

totaliter nitelikleri yoğun bir siyasal düzende yabancılaşma vakıası sistemin 

değişmesine yönelik radikal bir tepkinin doğurabileceği olumlu sonuçlara sahipse; bu 

anlamda yabancılaşmanın iyileştirici bir işleve de sahip olabileceği söylenebilir. 

Tıpkı Hegel’in yabancılaşma düşüncesinin varlığın varlık olabilmek için kendisine 

yabancılaşması temelindeki olumlu yabancılaşma düşüncesinde olduğu gibi. 

 

I. III. Yabancılaşma Araştırmasının Kapsamı 

     Yabancılaşma araştırmalarında temel sorun konunun sınırlı bir perspektiften ele 

alınmasıdır. Doğru ve tutarlı bir araştırma sonucu için konunun sınırlandırılması bir 

zorunluluktur. Yabancılaşmayı sınırlamak önemlidir ancak konunun tümlüğünün de 

gözden kaçırılmaması gerekir. Konuya genel olarak baktığımızda yabancılaşma 

yaygın bir görünüm olarak karşımıza çıkabilir. Örneğin emekli olan bir kişi iş 

yaşamının bir anda bitmesiyle kendisini toplumsal yaşamın dışında hissederek 

yabancılaşma potansiyeline sahip olabilir. Bürokrasi ve memuriyet de 

yabancılaştırıcı olabilmektedir. Yabancılaşma bireyleri toplumdan uzaklaştırması 
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temelinde düşünüldüğü zaman mevcut sistematikten uzaklaşarak farklı sistematiklere 

yakınlaşmalara da neden olabilmektedir. Toplumun dışında ya da kıyısında yer alan 

ve kendilerine özgü sosyal rol tanımlamaları, kural dizgeleri, bireysel-grupsal 

amaçları bulunan altkültürlere, tarikatlara hatta terör organizasyonlarına katılmış 

olmak da yabancılaşma doğrultusunda değerlendirilebilir. 1960’larda Hippi’lerin 

toplumsal yaşam kurallarını yadsıyarak komünal yaşam yaratmaya dair gayretleri de 

yabancılaşma, yabancılaşmama tartışmasına konu olabilir. Bunun yanı sıra 

altkültürlerin söylem ve eylem kalıplarının popülerleşmiş ve ticarileşmiş olduğunu 

göreceğiz. Altkültürel karşı çıkış yolları böylelikle kolayca pasifize edilebilmektedir. 

Aynı zamanda bireylerin kültürel gereksinimlerini doyurmak adına harcayacakları 

gayret, yarattığı sektör itibariyle para kazanma yollarından birisine kolayca 

dönüşebilmektedir. Rap müziği ve pop müzik bunun açık, belirgin örnekleridir. Şarkı 

sözlerinin sahip olduğu son haddindeki düşük entelektüel düzey altkültür 

oluşumunun bir karşı çıkış kültürünün tersine gizil bağımlılık ilişkilerinin eğlence 

görünümünde zuhur etmesinden başka bir şey olmadığını gösterir. Demek ki 

yabancılaşma bahsi konunun hangi yönünden baktığımıza göre değişen bir değer, 

bakış açısı formu olabilmektedir. 

     Yabancılaşma araştırılırken normal olan mı normal olmayan mı ele alınacaktır? 

Normal olmak olgusunun da zamana, mekana, sınıfa göre değişen bir içeriğinin 

bulunduğunu söyleyebiliriz. “... Örneğin derebeylik sınıfının üyeleri, bir erkeğin 

yalnızca av ya da savaş sırasında etkin, geri kalan zamanının tamamını tembellikle 

geçirmesini normal karşılarlar, oysa küçük burjuva sınıfından bir insanın aynı tutumu 

sergilemesi kesinlikle anormal olarak değerlendirilir.”7  

                                                 
7 Horney, Karen, Çağımızın ,evrotik Kişiliği, çeviren: Selçuk Budak, Ankara, Öteki Yayınları, 1999,  
s. 13 
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I. IV. Yabancılaşmanın Kaynağı 

     Yabancılaşmanın kökeninin sosyal, yapısal faktörlerle bireysel psikolojik 

faktörlerin etkisiyle oluşabildiğini söyleyebiliriz. Bunlar kimi zaman sıkı bir biçimde 

birbirleriyle iç içe geçmiş durumdadırlar. Böylelikle mevcut yabancılaşma halinin 

açıklamasında çok faktörlü nedenlerin rol alabildiğini, bunların birbirleriyle karşılıklı 

etkileşimlerinin de yabancılaşmaya neden olabildiğini söyleyebiliriz. Etzioni’ye göre 

yabancılaşma bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerinden değil toplumsal yapı, siyasal 

yapı arasındaki ilişkilerden kaynaklanmaktadır. Etzioni yabancılaşmanın bireylerden 

değil toplumsal yapıların siyasal yapılarla olan ilişkilerinden doğduğunu böylelikle 

de yabancılaşmanın nedenlerinin yapısal kaynaklı olduğunu söyler. Etzioni, 

“authenticy” ve inauthenticy” ayrımını kurarak yabancılaşmanın authenticy’e denk 

geldiğini belirtir. Siyasal sistem ve toplumsal sistem arasında bir farklılaşma olması 

durumunda tutumlarla davranışlar, amaçlarla araçlar arasında bir farklılaşma 

oluşmaktadır. Sahtecilik ve vitrin faaliyetleriyle birlikte gerçekliğin kaybolmasından 

söz eden Etzioni sahteciliğin sanayi toplumuyla birlikte geliştiğini söyler. Coser de 

siyasal elitlerin verdiği kararların tekelleşmesi ve toplum arasında oluşan “karar 

boşluğundan” ortaya yabancılaşmanın çıktığını söyler. Aynı zamanda siyasal katılma 

konusunda da zorluklar, krizler oluşturan karar boşluğunun ortadan kaldırılması 

suretiyle bireysel taleple mevcut sistemin değerleri arasında bir denge 

sağlanabilecektir. Dengenin sağlanması Etzioni’nin dediği biçimde “normatif ve 

siyasal uzlaşma yapısında” ortaya çıkacak olan bir değişim ile sağlanabilir. Dengenin 

sağlanabilmesinin bir diğer yolu sistemin mevcut değerlerinin sabit tutulması, 

toplumda sistemin mevcut değerlerinin gelişebilmesine dair sosyal kesimlerin ve 
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sosyal ilişkilerin yaygınlaşabilmesinin, gelişebilmesinin sağlanmasıdır.8            

     Yabancılaşma kendi içinde olumsuz bir öz taşısa da bazı düşünürler kavrama 

olumlu anlam ve amaçlar yüklemişlerdir. Örneğin Kaufman yabancılaşmanın olumlu 

bir amaç adına kullanıldığı takdirde insani bir yaşamın kurulması için çalışacak, 

savaşacak insanların mevcut toplum durumundan yabancılaşmış olmalarının 

olumluluk arz ettiğini söylemektedir.    

 

I. V. Yaşadığımız Çağ Bir Bunalım Zamanı Mıdır? 

     Yabancılaşma konusundaki tartışmalar genel itibariyle modernizm ve getirdiği 

sorunlar kapsamında tartışılmıştır. Siyasal yabancılaşma konusu da demokrasi 

kuramı, kapitalist devlet ve toplum yapısı, demokrasi ve kapitalizm ilişkilerinde 

siyasal katılma ve siyasal katılmama kapsamında değerlendirilmiştir. Çağımızda 

uygarlıkların, kültürlerin teknoloji vasıtasıyla ulaştığı aşama bir bireysel, toplumsal 

buhran mıdır yoksa kurtuluş mu? Bu konuda genel itibariyle makine uygarlığı içinde 

insan yaşamının insan ruhuyla çelişip çelişmediği sorusu sorularak buna yanıt 

aranmıştır. Çelişkinin gerçekten var olup olmadığı C. Chaplin’in “Asri Zamanlar” 

adlı filminde siyah beyaz karelerde çarpıcı biçimde sergilenmiştir. S. Freud uygarlık 

ve insanlarda oluşturduğu tatminsizliklerden söz ediyor. Freud uygarlığın insanlarda 

yarattığı hoşnutsuzlukların üç biçimde tehlike oluşturduğunu anlatmaktadır. Bunlar: 

• Kendi bedenimiz 

• Dış dünya 

• Diğer insanlarla olan ilişkilerden kaynaklanır. 9 

                                                 
8 Uysal, Birkan, Siyasal Katılma ve Katılma Davranışına Ailenin Etkisi, Ankara, TODAIE, Yayın 
No: 209, 1984, s. 81-82  
9
 Freud, S., Uygarlığın Huzursuzluğu, Çeviren: Haluk Barışcan, İstanbul, Metis Yayınları, 1999 



 20

     Edebiyat dünyasında yaşadığımız zamanlara ait buhranı Paul Vallery: “Biten 

dünyanın zamanı geldi.” sözüyle etkili bir biçimde özetlemişti. A. Camus’nün 

özellikle “Yabancı” ve “Veba” adlı romanlarında nihilist bir bakış ve yabancılaşma 

görülmektedir. Ünlü edebiyatçı ve tiyatro yazarı B. Brecht yabancılaşma kavramını 

bir yöntem olarak Marx’ın 11. tezindeki sözlerini aynı biçimiyle kullanarak 

“Dünyayı yalnız yorumlamak değil değiştirmek üzere” bir kavramsal çerçevede 

kullanmıştır. Dostoyevski, doğal hukuk düşüncesini tartıştığı “Suç ve Ceza” adlı ünlü 

kitabındaki kahraman olan Raskolnikof karakterinde uzaklaşmayı, yabancılaşmayı 

ele alır. Raskolnikof adı Rusça’daki Raskolnik (bölünmüş) kelimesinden kaynaklıdır. 

Bu da Raskolnikof karakterinin toplumdan yabancılaşmasına uygun bir ad olmuştur. 

     Andre Malraus’un dediği gibi insan bugün yalnız ne yapmak istediğinin değil 

bunun yanı sıra ne olduğunun da cevabını vermek zorundadır. Bu yanıtı vermekse 

pek de kolay değildir. Z. Schumpeter’e göre bugünün insanı gerçek bir uzman olmak 

amacındadır. Ama bunun tem tersi bir üslupta gerçekliği kavramak konusunda tüm 

tavırları ve yargıları dahilinde inanılmaz bir eksikliğe, gediğe sahiptir. Buna endüstri 

düzeninin özünde yer alan zorlukların, çatışmaların neden olduğunu belirtmektedir. 

Bu eksikliklerden birisi Antonie De Saint- Exupery için insan saygısıdır: “İnsan 

saygısı, insan saygısı... İşte mihenk taşı bu! Bir Nazi özellikle yalnız kendisine 

benzeyen kişiye saygı duyarken, aslında kendi kendisine saygı göstermektedir. 

Yaratıcı çelişmeleri reddetmekte, yükselme umudunu yıkmakta ve bir insanın yerine 

bin yıl dayanacak beyaz karınca gibi bir robot geçirmektedir. Düzen için düzen 

istemek insanı, gerek kendini gerekse dünyayı değiştirmek anlamına gelen asıl 

gücünden yoksun bırakmaktadır. Yaşam düzen yaratır ama düzen yaşam 
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yaratmaz.”10 R. Oppenheimar ise bugünün dünyasını şu biçimde tanımlamıştır: “Bu 

öyle bir dünya ki her birimiz, kendi sınırlarını -yüzeyde kalma tehlikesi ile yorulma 

eğilimini- tanıyarak çevresine, bildiği, yapabileceği şeye, dostlarına, sevgisine 

sımsıkı sarılmak zorundadır, yoksa evrensel karışıklık içinde yitip gidecek, artık 

hiçbir şeyi tanıyamaz olacak, hiçbir şeyi sevmeyecektir. Ama bu ayrıca içinde 

bilgisizliğe, kayıtsızlığa, duygusuzluğa hiçbir özür bulunulamayan bir dünyadır. 

Adamın biri bize kendi görüşümüze uymayan bir dünya görüşü anlattığı, bizim 

iğrenç bulduğumuz şeyi güzel bulduğu zaman, sıkılarak ya da yorularak odayı terk 

edebiliriz şüphesiz. Ama bu bir zayıflık ve korkaklıktır.”11 Nihilist felsefenin 

mimarisini kuran filozof Nietzche konuya ahlak boyutundan yaklaşmıştır. Ahlak 

aşılması gereken bir husustur. Nietzche ahlak konusunda şöyle der: “Acaba her 

şeyden önce olumsuz bir şekilde ahlak dışı (extra-morale) bir çağda mı yaşıyoruz? 

Nitekim biz ahlak dışı insanlar bugün, bir edime kesin değerini veren şeyin o 

edimdeki niyet dışı yan olduğundan ve bu edimdeki önceden düşünülmüşe benzeyen, 

görülebilen, bilinebilen, bilince çıkan her şeyin yüzeyde kaldığından, “deri”de 

kaldığından ve bu derinin de her deri gibi, açığa vurduğundan çok daha fazla şeyi 

sakladığından kuşkulanıyoruz. Kısacası biz niyetin yorumlanması gereken bir işaret, 

bir belirtiden başka bir şey olmadığına inanıyoruz... Ve ahlakın bugüne dek 

anlaşıldığı anlamda, yani bir niyet ahlakı olarak, bir önyargı, zamansız ve geçici bir 

şey, yıldız bilimi ya da simya gibi bir şey, kısacası geçilmesi, aşılması gereken bir 

şey olduğuna inanıyoruz...”12                                                                                                                             

     Herbert Spencer kendi zamanında ne kadar az sağlam insanla karşılaştığına 

                                                 
10 Gide, A, Valery, P., Malraux, A. ve diğerleri, Çağımız, Yirminci Yüzyıl Üzerine Düşünceler, 
Çevirenler: Bertan Onaran, Mahmut Garan, İstanbul, Kitapçılık Limited Ortaklığı Yayınları, 1966, s. 
44 
9 Gide, A, Valery, P., Malraux, A. ve diğerleri, a.g.e, s. 100 
12 Gide, A, Valery, P., Malraux, A. ve diğerleri, a.g.e, s. 9 
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şaşıyordu. Bunun bir nedeni de yabancılaşma olsa gerektir. Hobart yabancılaşan 

kişinin kendisini başkalarının anlamadığını düşündüğünü belirtir. Bu duruma 

bireylerin tepkisi Manheim’a göre kadercilik, protesto ederek geri çekilme, toplumsal 

düzeni yeniden kurmayı kurgulayan devrimcilik, reformculuk davranışlarından birisi 

olacaktır.13 Bir devlette, toplumda kuralsızlığın ne oranda yaygın olduğunu, 

dolayısıyla toplumsal, ekonomik bir bunalım olup olmadığını görebilmemiz için bazı 

göstergeler, izler vardır. Mezheplerin, tarikatların artması, kültürel kimliği geri 

getirmeye dair çabalar, siyasette fazlaca partinin bulunması, fraksiyonların sayısının 

fazlalığı, mevcut siyasal kural ve uygulamalara olan bağlılığın azalması gibi unsurlar 

bunalım halinin fotoğrafını verebilir.14 Z. Baumann “Yabancı daima ante portas’tır 

(kapıdadır); fakat kapıyı somut/gerçek yapan şey (zaten) yabancının, yani sınır ihlali 

ve işgal için fırsat kollayan bir yabancının ilan edilen varlığıdır.” der.15  

 

I. VI. Yabancılaşma ve Öz’den Uzaklaşma 

     Yabancılaşma yoğun, karmaşık, hızlı bir sosyo-ekonomik yaşamın olumsuz 

neticesi olarak karşımıza çıkabilir. Weisskopf yabancılaşmayı insanların isteklerinin, 

amaçlarının sınırsızlığıyla insanların ölümlü varlıklar olmaları arasındaki çelişkili 

alan olarak tanımlamıştır.16 Karen Horney de nevrozun insan doğasında 

kendiliğinden yer alan bir şey olmadığını, çağımızın ve kültürümüzün güçlüklerinin 

nevroza neden olduğunu söylemektedir. Horney, nevrotik kişilik özelliklerini şu 

                                                 
13 Ergil, D ve Alkan, T, Siyaset Psikolojisi, Ankara, Turhan Kitapevi, 1980, s. 219 
14 Ergil, D. ve Alkan, T., 1980, s. 222  
15 Baumann, Z., Parçalanmış Hayat, Çeviren: İsmail Türkmen, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2001, s. 
182 
16 Weiskopf, Walter A., Yabancılaşma ve İktisat, Çevirenler: Çağatay Küçük vd.,  İstanbul, Anahtar 
Kitaplar, 1996 
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biçimde sınıflandırmıştır:17 

1 Sevecenlik gösterme ve almayla ilgili tutumlar (Bireylerin başkalarının 

onayına veya sevecenliğine olan aşırı bağımlılığı anlatır.) 

2 Bireyin kendisini değerlendirmesiyle ilgili tutumlar (Başkalarına bağımlılıkla 

oluşan içsel güvensizlik duygusu aşağılık ve yetersizlik duygularıyla ortaya 

çıkar.) 

3 Bireyin kendisini ortaya koymasına ilişkin tutumlar (Karar verme, görüş 

sahibi olma, birilerine emir verme, birlikte olmayı istedikleri kişileri seçme 

gibi çeşitli konularda fazlaca ketlemeleri içeren bir birey görünümü 

mevcuttur.) 

4 Saldırganlıkla ilgili tutumlar ( Saldırgan, kusursuz olmaya dair bir mizaç 

yatkınlığı veya her şeyin kendilerine düşman bir tavırda oluştuğunu, 

kendilerinin saldırgan olmaya bu şekilde zorlandıklarını düşünmeleri 

biçiminde iki türlü ortaya çıkabilmektedir.) 

5 Cinsellikle ilgili tutumlar (Cinsel etkinliklere yönelik zorlanan bir ihtiyaçla 

veya cinsel etkinliklere yönelik ketlemeler biçiminde ortaya çıkabilmektedir.) 

     Yabancılaşmanın böylelikle bir anti hümanizma hali olduğu belirtilebilir. 

Yabancılaşma bir tür tüketen bilinç(ego consumans), özgürlük halinin olmayışıdır. 

Peki, özgürlük nedir? Başkalarının haklarına zarar vermeyecek her şeyi yapabilmek 

midir, yoksa başkalarının özgürlüğünü geliştirecek her şeyi yapmaya muktedir 

olabilmek mi? Ya da R. Luxemburg’un dediği gibi başkalarının yapmadığını yapmak 

mıdır? Jaspers şöyle der: “İnsanoğluna çıkış noktasını hatırlatmak zorundayız. 

Tarihin başlangıcında insanoğlunun fizik varoluşu tabiatın güçleri tarafından tehdit 

                                                 
17 Horney, K., 1999, s. 24-31 
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ediliyor idiyse, bugün de kendi kurduğu dünya onu varlığının ta özünde tehdit 

etmektedir. Gerçi sorun, aslında pek karmaşık olan gelişiminin başlangıç noktasından 

başka bir alana aktarılmış ise de, söz konusu edilen hala insanın bütün varlığıdır.” 

Gurvich özgürlük ihtiyacının varoluşsal belirlenmişliğinden söz etmektedir. 

Özgürleşme belirginleşme taşır, önceki dönemden daha farklı bir belirleyiciliğe sahip 

olmak özgürleşmek anlamına gelmez. Böylelikle insanlık özgürleşmek, yaşamak için 

özgürleşmek zorundadır. Z. Baumann da özgürlüksüz toplumun “kölelik”, toplumsuz 

özgürlüğün de “delilik” olduğunu söyler.  

     Felsefi anlamda yabancılaşma insanlık durumundan uzaklaşmaya denk 

gelmektedir. Ben’in öznesini nesneye teslim etmesi, ontolojik bir öz olmak halinin 

edilgin, itaatkar kabuller zincirine dönüşerek öznenin içinin boşaltılmasıdır. Bilince 

yabancı akıl dışı bir nesne haline dönüşmektir, özne yitimidir. Bireyin özne olması 

gerektiği gibi yaşanılan/yaşattırılan tarih de özneleştirici olmalıdır. Gramschi 

“Modern Prens” eserinde bireyin kendi fiziki varlığını korumak zorunda kalmasının 

uygarlık ve insanlık değerlerini desteklemesine ve kendisini bu değerlerle 

özdeşleştirmesine neden olduğunu belirtmektedir.18 

     Yabancılaşmada eşyanın doğası yayılma, genişleme eğilimindedir. Yabancılaşma 

toplumun varoluşuna dair etkilerinin yanı sıra devlet sistemine uygun katılma 

pratiklerinin aksamasına, uygulama güçlüklerinin doğmasına neden olabilir. Dahası 

tümüyle radikal biçimlerde toplumsal yaşama ve devlet örgütlenmesine karşı bir 

propaganda kampanyası, yaygın katılmama davranışları, ihtilaller, ayaklanmalar gibi 

değişimci süreçler halinde de işleyebilir. Yabancılaşmadan kurtulabilmenin yolunun; 

birey ve toplumun özne olmayı isteme, elde etme gayretlerini hümanizma perspektifi 

                                                 
18 Gramschi, Antonio, Modern Prens, Çeviren: Pars Esin, Ankara, Birey ve Toplum Yayınları, 1984 
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içeriğinde gerçekleştirmeye çalışmasıyla sağlanabileceği söylenebilir. Bireylerin ve 

toplumun yabancılaştıklarının farkına varmadıkları mistik, büyülü kompozisyondan 

kurtulmaları gerekmektedir. Problemin kaynağının belirlenmesi çözüm araçlarının 

neler olacağını saptamakta yardımcı olacaktır. S. Ülgener yabancılaşmanın emeğin 

sermaye ve topraktan kopartılarak aralarına aşılmaz setler konması suretiyle 

yaratıldığını ve değişmez bir alınyazısı olarak süreceğinin zannedildiğini söylüyor.19 

E. Kohler de “İnsanlığın tarihi yabancılaşmanın tarihi olarak yazılabilir” demektedir. 

Özne, özne olarak kalabilmek için, öz olarak kalabilmek, yaşama dair ne’liğini 

yitirmemek için nesneleşmemek zorundadır. Özne tarihseldir ve iradi sınırlarını 

nesneleşmeye devretmemelidir. Öznenin ortadan kaybolması bir tür tarih dışı 

insanlık modeli sunmakta, tümüyle hiyerarşik biçimde bireylerin sembiyotik 

metalara dönüştükleri çağdaş bir kast dizgesi anlamına gelmektedir. 

     Yabancılaşma süreçlerini yakından ilgilendiren bir kavram olan metalaşmaya 

karşı “meta-dışılaştırma” önerisi yapılmaktadır. Meta-dışılaştırma terimi İsveçli 

akademisyen Gosta Esping-Andersen ile yaygınlaşmıştır. Andersen “Refah 

Kapitalizminin Üç Dünyası” (1990) kitabında, İskandinav refah devletinin yönetici 

sınıflara karşı kentsel-kırsal, işçi-köylü ittifaklarının bir ürünü olarak oluşup, 

geliştiğini söylemektedir. Meta-dışılaştırma kavramı eğitimin, sağlık hakkının, 

belediye hizmetleri gibi sosyal fayda içerikli hizmet ve toplumsal ihtiyaç alanlarının 

meta-dışılaştırılması yani ücret ve müşteri ilişkilerinden arındırılmış bir kamusal hak, 

kamusal fayda durumuna getirilmesi düşüncesi anlamına gelmektedir.20  

 

                                                 
19 Ülgener, S., Bilim İdeoloji ve Marksizm, İktisat Fakültesi Dergisi, Cilt: 36, Sayı 1-4’ten Ayrı 
Basım, 1978, İstanbul, s. 5 
20Bond, Patrick, “Piyasalaştırmaya Karşı Bir Yanıt: Meta-Dışılaştırma ve Temel Hizmetlere Ulaşım 
Hakkının Savunulması”, 13 Ocak 2006, www.Sendika.Org  
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I. VII. Yabancılaşma Çeşitleri: 

     Yabancılaşma öncelikle; 

1.) Ekonomik yabancılaşma (Meta fetişizminin mağduru tüketim toplumunun 

muğlak tüketici bireyidir.) 

2.) Toplumsal- kültürel yabancılaşma (Etnik veveya dinsel olabilir. Türkiye’nin 

Güneydoğu Anadolu bölgesinde dönemlere göre azalan, artan terör hali, Cumhuriyet 

idaresi, kurallarını ve laik anayasayı şeriat kurallarıyla değiştirmek güdüsüyle 

örgütlenip, hareket eden bazı tarikatlar örnek gösterilebilir.) 

3.) Siyasal yabancılaşma (Siyasal katılma ya da siyasal katılmama davranışlarında 

kendisini gösterir.) 

     Bunların dışında kapsamı diğerlerine göre daha dar olan genellikle bireysel 

kökenli yabancılaşma türleri vardır. Alkolizmden, alt kültürlerden, aydın-halk 

uzaklaşmasından kaynaklanan yabancılaşmalar buna örnek olarak verilebilir. 

Örneğin intihar eden bir genç Freud’un söz ettiği “thanatos” halindedir. Yalnızlık, 

yabancılaşma, nesneleşmeyle bireyin yaşamı anlamsız bir boyuta inmiş ve o boyuta 

kendisi son vermiştir. Burada yabancılaşmanın siyasal bir yönü yoktur. Toplumsal 

bir nedenle değil, tümüyle bireyin içinde bulunduğu ruh durumu, psikolojik hastalık 

gibi bir nedenle kişi intihara sürüklendiyse bu tür yabancılaşmanın siyasal olan hiçbir 

yönü bulunmamaktadır. Alkolizmden, uyuşturucu kullanmaktan doğan 

yabancılaşmalar bu türdendir. Doğaldır ki salt kişilikten kaynaklanan nedenlerle de 

bireyler alkolizme veya uyuşturucu kullanımına yönlenebilirler.  
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 Yabancılaşma etkin veya edilgin olma derecesine göre de sınıflandırılmıştır: 

1 Pasif Yabancılaşma 

2 Aktif Yabancılaşma21  

     Pasif yabancılaşma bireyin siyasal yaşama ilgisizleşmesidir. Bireyin toplumda 

benimsenmiş olan değer ve süreçlerden daha farklı değer ve süreçler benimsemesi 

olarak ortaya çıkan yabancılaşmaysa Aktif yabancılaşmadır. Ancak yabancılaşmanın 

aktif ve pasif olarak ikili ayrımı yabancılaşma gerçeğini değiştirmemekte yalnızca 

yabancılaşmanın doğuracağı sonuçlarda siyasal katılma veya siyasal katılmama 

olarak farklılaşmaktadır. “Yabancılaşmanın etken veya edilgin oluşu, 

yabancılaşmanın koşullarını ortadan kaldırmamaktadır.”22 

     Feuer yabancılaşmayı altı kategoriye bölerek incelemiştir. Bu sınıflandırmaya 

göre: 

• Sınıflı toplumun yabancılaşması (Sınıf sistemleri birbirlerinden 

yabancılaşmış birer altkültür olarak işlemektedirler.) 

• Rekabetçi toplumun yabancılaşması (Başarı elde etmek toplumdaki her 

bireye nasip olmayan bir rekabetçi içeriğe sahip olmasından dolayı 

yabancılaştırıcı bir etken olmuştur.) 

• Sanayi toplumunun yabancılaşması (Burada toplumda içine bulunulan 

konuma göre bir ‘anlamsızlık’ ölçüsü ortaya çıkmaktadır.) 

• Kitle toplumunun yabancılaşması (Vatandaş devlet karşısında küçülen ve 

giderek kamu hizmeti yerine kamu müşterisi durumuna gelmekte, vatandaş 

olmaktan ziyade müşterileşmektedir. Birey meta ve tüketimde kendisini 

anlamlandırmaya çalışan ama aslında küçük, önemsiz ve pasif bir sosyal, 

                                                 
21 Uysal, B., 1984, s. 25 
22 Uysal, B., a.g.e, s. 80 
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bireysel konuma itilmiş durumdadır.) 

• Irk’ın yabancılaşması (Feuer’e göre ırk temelli yabancılaşmalar sınıf veya 

rekabetçi toplumların yabancılaşmalarına indirgenmemelidir.) 

• Kuşakların yabancılaşması (Tarihsel süreçten dışlanan kuşaklar 

yabancılaşmaktadırlar.) 

 Mevcut devlet-toplum ontolojisine etkileri doğrultusunda bir yabancılaşma 

sınıflandırması da yabancılaşmayı:  

• Revizyonist yabancılaşma  

• Statükocu yabancılaşma  

biçiminde ayırarak yapılabilir. Revizyonist yabancılaşma ekonomik veya siyasal 

statükonun değiştirilmesine dair bir taleple başlayıp amaçlanan değişikliğin 

gerçekleştirilmesi yollarını sivil itaatsizlikten teröre, iç savaşa dek varan araçlar 

vasıtasıyla elde etme çabasıdır. Revizyonist yabancılaşmaya örnek olarak Fransız 

İhtilali döneminde ayaklanan toplumsal sınıfları verebiliriz. Statükocu 

yabancılaşmaysa durağan bir yabancılaşmadır. Çoğunlukla yabancılaşmış olduğunun 

farkında bile olmayan bireyleri anlatır. ABD’deki seçimlere katılımın düşük oluşu 

kanımca bu yabancılaşma tipine verilebilecek bir örnek oluşturmaktadır. Sanayi 

toplumu sonrası oluşan tüketim toplumunun düşünce ve yaratıcılık sınırları “vitrin” 

ve “ekran” standartlarıyla belirlenmiş toplumsal statükoya talip ancak bu talebinin ne 

anlama geldiğinin idrakinden uzak atomlaşmış insan tipi bu yabancılaşma türünün 

beşeri görünümüdür. 

     Bir diğer yabancılaşma çeşidi kültür emperyalizmiyle birlikte aydınların 

toplumlarına yabancılaşmasıdır. Bilindiği gibi uluslararası ilişkilerde devletler 

arasındaki güç ilişkileri, güç hiyerarşilerinin oluşmasında, belirlenmesinde, 
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değişebilmesinde kültür ihracı aşırı bir önem kazanmış, bir ulusal üstünlük kurma 

vasıtası durumuna gelmiştir. Romalılar’ın Keltler’i savaş zoruyla yenememeleri 

üzerine başvurdukları çare olan Roma dilini, hukukunu kısacası Roma kültürünü 

Keltler’e ihraç etmeyi başarabilmeleri, Keltler’i Romalılar karşısında aciz bir duruma 

düşürebilmişti. Adorno’nun kültür endüstrisi kavramı burada son derece önemlidir. 

Horkheimar ve Adorno “kitle kültürü” terimi yerine “kültür endüstrisi” terimini 

kullanmışlardı. Adorno kültür endüstrisinin ana sektörünün sinema olduğunu, kültür 

endüstrisinin kültürel ögeleri metalara dönüştürdüğünü, kar güdüsünün artık piyasa 

işleyişine uygun bir tarzda kültürel formlara aktarılmış olduğunu söylüyor. 

Adorno’ya göre artık yüksek ve düşük sanat birleşik olur, bireyler talileşirler, 

özneliklerini yitirerek nesne durumuna dönüşürler. Günümüzde 

küreselleşme/küreselleştirme süreciyle de son derece yakın olan kültür ihracatının 

sonuçlarını görebilmek için sadece birkaç saat televizyon izlemek dahi yeterli 

olabilir.  

     Yabancılaşma bahsini Türkiye’de aydın- halk kopukluğu bağlamında ele alan ilk 

düşünürün Ziya Gökalp olduğu söylenebilir. Gökalp’a göre aydınlar milli kültüre 

yabancılaşmamak için milli olmak zorundadırlar. Yabancılaşma aydınların halktan 

uzaklaşmalarıyla ortaya çıkmaktadır. Gökalp Türk aydını için “Türk milleti” , “İslam 

ümmeti” ve “Garp medeniyeti” arasında bir aitlik ilişkisi kurmuştu. Bunlar 

birbirlerini tamamlayan ögelerdi. Gökalp ülkemizde birbirine benzemeyen, 

birbirinden ayrışmış üç tabaka olduğundan söz etmektedir. Türk halkı 3 yüzlü bir 

hayat yaşamaktadır:  “Gerçekten memleketimizde gerek medeniyet, gerek terbiye 

bakımından birbirine benzemeyen üç tabaka vardır: “halk”, “medreseliler”, 

“mektepliler”.  Bu üç sınıftan birincisi hala Uzakdoğu medeniyetinden tamamıyla 
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ayrılmamış olduğu gibi, ikincisi de henüz doğu medeniyetinde yaşıyor. Yalnız 

üçüncü sınıftır ki batı medeniyetinden bazı feyizlere mazhar olabilmiştir. Demek ki 

milletimizin bir kısmı son çağlarda yaşamaktadır. Bu milletin böyle üç yüzlü bir 

hayat yaşaması “normal” olabilir mi?” 23 Medreselilerle mektepliler ayrımında 

Gökalp “Medrese mutaassıbı” ve “Avrupa mutaassıbı” tanımlamasını kullanıyordu. 

Halk ise arada bir yerlerde ekli olarak durmaktadır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu 

“Yaban” adlı kitabında halk- aydın yabancılaşmasını anlatmıştır. Bu yabancılaşma 

bir aydının köyde kalmasıyla birlikte romanda köysel ataerkil, dogmatik değerlerle 

özellikle Cumhuriyet yönetiminin getirdiği çağdaş, laik değerler arasındaki 

kutuplaşmaları göstermektedir. Sait Halim Paşa da yabancılaşmayı batı hayranlığı 

olarak görmektedir. Ona göre batı hayranlarının zihniyeti “O kadar değişmiştir ki, 

batılılardan öğrendikleri şeylerin bile çoğunu asıl manalarından farklı bir şekilde 

anlıyor ve tefsir ediyorlar. Bu “yabancılardan çok yabancılık” onları kendi 

muhitimizden gitgide uzaklaştırıyor. Sonunda bu muhitin köklerini ve pek büyük 

olan önemini takdirden aciz kalıyorlar.”24  

 

I. VIII. İş Süreci ve Yabancılaşma  

     Yabancılaşma bir düzensizlik, belirsizlik halidir. S. A. Quenn, W. B. Badenhafer 

ve E. B. Harper “Sosyal Organizasyon ve Disorganizasyon” adlı kitaplarında sosyal 

disorganizasyonu grup davranışlarının zayıflaması, grup üyeleri arasındaki kontrolün 

gevşeme, kurumların işlememesi, halkın gereksinimlerini karşılayamamasıyla oluşan 

çözülme ve çatışma durumu olarak tanımlamışlardır.25 Üretim ve bölüşüm 

                                                 
23 Gökalp, Z., Türkçülüğün Esasları, İstanbul, Kadro Yayınları, Otağ Matbaacılık, 1979, s. 66 
24 Said Halim Paşa, Buhranlarımız, İstanbul, Tercüman 1001 Temel Eser, s. 103 
25 Koenig, Samuel, Sosyoloji, Çevirenler: S. Sucu, O. Aykaç, İstanbul, Ütopya Kitapevi, 2000, s. 316 
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ilişkilerinden muktedir siyasal, iktisadi ilişkiler ağı yabancılaşmanın ortaya çıkması 

ve toplumda yayılması üzerinde belirleyici bir etmendir. Yabancılaşma yalnızca iş 

süreçleri ve bireyler arasında değildir. Boş zaman sosyolojisi dahilinde bireylerin 

mevcut boş zaman kapasitesi sürekli kendisini yedekleyen, yeniden kuran bir 

döngüsel istila altındadır. Bu boş zamanda toplumun inanışlarının ve davranışlarının 

basit bir reflekse dönüştüğü gerçeği ile yüz yüze kalıveririz. Çalışılmayan 

zamanlarda da son derece hızlı bir usülde tüketmenin bir ritüel halini aldığı dinlenme 

zamanları, üretim faaliyetlerinin bittiği noktadan tekrar başlayacağı noktaya kadar 

tüketim faaliyetlerinin icra edilmesiyle geçirilmesi gereken bir zaman dilimine 

dönüşür. “Çalışma süresinden tasarruf, insanın boş zamanının arttırılmasına eşittir; 

yani bireyin tam anlamıyla gelişmesi ve bunun en büyük üretici güç olarak tekrar 

emeğin üretici gücüne etki yapması. Bu, doğrudan üretim süreci açısından capital 

fixe olarak görülebilir, burada capital fixe insanın kendisidir.”26  İşinden çıkıp evine 

varan her çalışan kişi “eğlence” kültürünün üretilmiş mikro-klimalarında kendisini 

bulmaktadır. A. Gorz’a göre çalışma karşısında soğukluk ABD’de ve Avrupa’da 

yayılmaktadır. İnsanlar çalışmayı tek tatmin kaynağı olarak addetmemektedirler. 

Gallup araştırmasının verilerine göre Almanya’da çalışan nüfusun sadece % 10’luk 

bir bölümü çalışmayı yaşamlarının en önemli şeyi olarak görmektedirler. ABD’de 

çalışmayı yaşamlarının en önemli şeyi olarak görenlerin oranı 1955’te % 38 

çıkmışken 1991 yılında % 18 olmuştur.27  Marx sanayi üretiminin yapıldığı üretim 

biçiminde işin tek bir alanında uzmanlaşmanın uzmanlık alanı dışında kalan alanda 

bireyin yeteneklerinin körelmesine neden olan bir süreç görmekteydi. Bu durum 

                                                 
26 Davidov, Yuri, Özgürlük ve Yabancılaşma, Ankara, Bilim ve Sosyalizm Yayınları, 1990, s. 138–
139 
27 Gorz, Andre, Yaşadığımız Sefalet, Çeviren: Nilgün Tutal, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2001, s. 91  
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kişiyi kendisine ve dahası insan türüne, insan olmak sıfatına yabancılaştırarak, insanı 

salt bir zoolojik tür olmaya indirgemektedir.  

     Piyasa toplumunda prototipleşme ve biçimselleşme vardır. Prototipleşme 

kavramını ilk defa montaj hattı üretiminin dehası H. Ford kullanmıştı. Böylelikle 

artık çalışanlar da belirli bir tüketim sirkülasyonunun içerisine girebilecekler, arz-

talep diyalektiğinde piyasanın işleyişinin sağlanması olanaklı olabilecekti. Ancak 

bunun bu kadar kolay olmadığını 1929 ekonomik buhranı, 1970’lerdeki petrol 

bunalımlarına ekonomik çözüm getirilmesinde karşılaşılan zorluklar göstermiştir.  

     İş sürecinde, çalışma yaşamında sosyal politika önlemlerinin yabancılaşmayı 

azaltıcı etkisi olabilir. Sosyal politika kavramının tanımlarına kısaca bakacak 

olursak; Prof. Kessler sosyal politikayı “Sosyal sınıfların hareketleri, tezatları ve 

mücadeleleri karşısında devleti ve hukuk nizamını ayakta tutmaya ve idame etmeye 

matuf bir siyaset” olarak tanımlamaktadır.28 Prof. Orhan Tuna “Kapitalist ekonomi 

düzeninde iki sınıf arasındaki tezatları ve mücadeleleri hafifletmeye, mümkün 

olduğu takdirde bunları ortadan kaldırmaya, mevcut ve meri nizamı devam ettirmeye 

ve sağlamlaştırmaya müteveccih bir siyaset olarak” tanımlıyor. Cahit Talas sosyal 

politika için: “Sosyal ekonominin gayesi sosyal adalet ve barış olan, umumi iktisadın 

tabii kanunlarını tashih ve sınıf tezatlarının hafifletilmesini öngören bir sosyal 

muvazene ve itilaf ilmidir.” demiştir.29 T. Feyzioğlu sosyal adalet ve sosyal 

politikanın toplumda nispeten gerilimleri azaltan, gelir farlılıklarının açılmasını 

engelleyici ve milli bilinci güçlendirici olduğunu belirtir. “Fakat aşırı sınıflaşma 

şuuru, dini taassup, kültür ve kıymet hükümleri bakımından derin farklar, birtakım 

                                                 
28 Esin, Pars, İşbölümü Yabancılaşma ve Sosyal Politika, Ankara, AÜ SBF Yayınları, No: 502, 1982, 
s. 130   
29 Toplumsal politikanın doğuşu için bakınız: Talas, Cahit, Toplumsal Politika, Ankara, İmge 
Kitapevi, 1997 s. 77–134  
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azınlıkların kendilerini ırk, dil, hars bakımından ayrı görmekte ısrar etmeleri gibi 

bölücü ve ayırıcı amiller, müşterek bağların karşısında erimeyecek kadar önem 

kazanırsa, bu hal yalnız demokrasiyi değil, bazen milli mukadderatı bile tehlikeye 

düşürebilir. Demokrasinin iyi işlemediği veya hiç tutunamadığı memleketlerin 

çoğunda, bu amillerden birine veya birkaçına rastlarsınız.”30 Pars Esin’e göre işçinin 

nesnel ve öznel yabancılaşması sosyal politikanın temelinde yatmaktadır. Sosyal 

politika onarıcı, telafi edici bir politika olmalıdır. Sosyal politika çalışanı sorumlu, 

özgür, eşit ve topluluk bilincine ulaşmış bir birey haline getirmenin yollarını 

araştırma sürecinde sürekli bir çaba içerisinde bulunmaktadır.31   

     Küreselleşme dünyasında merkez dışında yer alan devletlerin, toplumlarının 

statülerinin birkaç derece daha düşük bir sosyal ve ekonomik pozisyona geriletilmesi 

çerçevesinde düşünüldüğünde sosyal politika uygulamalarının tüm bağımlı toplumsal 

sınıfları kapsayıcı olması gerekmektedir. Toplumsal sınıfları; 

1 Bağımsız toplumsal sınıflar (örneğin kapitalist rejimlerde burjuvazi, sosyalist 

rejimlerde bürokratik idareci elit) 

2 Bağımlı toplumsal sınıflar (örneğin yıkılmış SSCB idaresinde türdeş, 

homojen, sabit toplum, kapitalist toplumlarda oranları göreli olarak değişen 

işçi, esnaf, köylü vb.)  

olarak ayırabiliriz. Böylece sosyal politika bağımlı toplumsal sınıfları koruyucu bir 

biçimde anlaşılmalıdır.  

     Eski Yunan’da açık bir biçimde bireylerin kendi gereksinimlerinden daha 

fazlasını karşılayacak bir çalışma halini istemek tutumu genel ahlaka aykırı olarak 

                                                 
30 Feyzioğlu, Turhan, “ İki Türkiye”, Demokrasi ve Diktatörlüğe Dair, İstanbul, İstanbul Matbaacılık 
T.A.O, 1957, s. 26  
31 Esin, P., 1982, s. 132 
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görülmekteydi.32 Bugün artık Eski Yunan’daki düşünüş şekli değişmiştir. Bireylerin 

gereksinimlerinin oranlarındaki artışlar daha fazla çalışmayı teşvik edici olmaktadır. 

Özellikle tüketim toplumunun doğrudan ya da gizil usullerde fazladan tüketmeye 

yönlendiren, etkilerinin varlığı yadsınamaz. Çevre ülkelerin ekonomilerindeki kimi 

dış ülkelerin, uluslararası kurumların kısmi veya bütünsel gözetimine bağımlılığın 

yaratacağı ekonomik krizler ve toplumsal huzursuzluklar ciddi bir problem 

olmaktadır. Çevre ve merkez ülkeler arasındaki en önemli farklılık konusunda G. 

Şaylan şöyle söylemektedir: “Belki de iki kategori arasındaki en önemli farklılık, 

gelişmiş ülkelerin halklarının kaderlerini esas olarak kendi ellerinde tutmalarına 

karşılık gelişmekte olan ülkelerde dış koşul ve değişkenlere yoğun bağımlılıktır.” 33 

Bu bakımdan devletlerin çıkmış veya ileride çıkması muhtemel toplumsal 

çalkantıları önleyici bir tampon mekanizma oluşturmak adına sosyal politika 

tedbirlerine yoğun önem vermeleri gerekmektedir. Cahit Talas’ın W. Beveridge ile 

birlikte söylediği şekilde: “İşsizliğin doğurduğu en büyük fenalık, bedeni değil 

manevi, getirebileceği sefalet değil kin ve korkudur. Talep ve çalıştırmayı 

sürdürmeyi yalnız işverenden beklemek de gülünç bir şey olur. Şu halde bunlar 

demokrasinin denetimi ve gözetimi altında devlet tarafından yoluna konulmalı ve 

parlamento adamları tarafından gerçekleştirilmelidir.” 

     Büro işlerinin rutinliği çalışan bireyleri işlerine yabancılaştırıcı olabilmektedir. 

Blauer Seeman’ın yabancılaşma kuramındaki güçsüzlük ögesinden yola çıkarak 

çalışanların aletlere, ürüne sahip olmamasının ve kendi işi üzerinde bir kontrol 

olanağının bulunmayışının, çalışma arkadaşlarını kendisinin seçememesinin, çalıştığı 

                                                 
32 Horney, K., 1999, s. 12 
33 Şaylan, Gencay, Değişim, Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, 2. Baskı, Ankara, İmge Kitapevi, 
s. 243 
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kurumdaki kararlara katılamamasının güçsüzlük duygusu doğurduğunu söyler.34 

Kracuer de “Memurlar” adlı kitabında beyaz yakalıları incelerken “Bu akılcılaştırma, 

makine ve taşıyıcı kayış yöntemlerinin büyük işletmelerin bürolarına girmesi 

anlamına gelmektedir. Bu dönüşüme bağlı olarak bugünün beyaz yakalı kitlelerinin 

büyük bir bölümüne iş sürecinde öncekine göre büyük ölçüde indirgenmiş işlevler 

verilmektedir… Sermayenin yeni büro örgütlenmeleri birbirinin yerine konabilen 

‘neferlerden’ oluşmuş bir devlet ordusu olmuştur.”35 Edebiyatçı William Faulkner 

makineyi ve makineleşmeyi sahip olduğu karmaşa, mistiklik, yarattığı korku ve saygı 

nedenlerinden dolayı reddediyordu.  

     Yabancılaşmanın resmi kurum ve kuruluşlarda, yeni roller üstlenmiş serbest 

meslek icra eden kişiler arasında, ekonomik anlamda marjinal durumda bulunan 

beyaz yakalılarda, fırsat eşitliği temelinde yükselme olasılıklarının az olduğunu 

düşünen kişiler arasında ortaya çıktığını belirten incelemeler yapılmıştır. 36 Blauner, 

otomasyon ile çalışan kuruluşlarda yabancılaşmanın bazı hallerde ortadan 

kaybolabileceğinden söz eder. Çalışanların işlerini yaparlarken üstlendikleri 

sorumlulukları, kazanacakları saygınlıkları, bir işlev gördüklerinin farkında olmaları 

onların yabancılaşmalarını azaltıcı etkilerde bulunabilecektir. Örgütsel yabancılaşma 

da bir toplumsal sorundur. Örgütsel yabancılaşmanın giderilebilmesi için “örgütsel 

katılma” önerisi yapılmaktadır. Çalışma yaşamında bireyin örgütsel kararlara 

katılımı, bireyin yaptığı işi kendisinin bir uzantısı, kararlarıyla yarattığı ve 

düzenleyebileceği bir alan durumuna getirebilecek; bu da örgütsel yabancılaşmanın 

                                                 
34 Blauer, R.  Alienation and Freedom: The Factory Worker and His Identity, Chicago, The 
University of Chicago Press, 1964  
 
35 Slater, Phil, Frankfurt Okulu, Çeviren: Ahmet Özden, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 1998, s. 58  
36 Ergil, Doğu ve Alkan, Türker, 1980, s. 228 
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giderilebilmesi için bir yol olabilecektir.37 

     M. E. Erkal boş zaman değerlendirmesinin mesleki yabancılaşmayı azaltabileceği 

düşüncesindedir. Meslekleriyle ilgili olmayan alanlarda boş zamanlarını 

değerlendirmek için ilgilenmek, işe uyum ve çalışılan işten tatmin sağlamak için 

başvurulması gereken bir yoldur. Çalıştığı işyerinde bireylerin içinde bulundukları 

düşük statü, hareket serbestliğinin az olması gibi nedenlerden dolayı mesleki tatmine 

kavuşamayan kişiler enerjilerinin, potansiyellerinin küçük bir bölümünü 

çalışmalarına ayırmaktaysalar ve kalan enerjilerini, potansiyellerini farklı alanlara 

yönlendirebiliyorlarsa bu kişilerin toplumsal çevrelerine uymaları hususunda 

yabancılaşma problemiyle karşılaşmaları olasılığı düşük olmaktadır. 38 

 

II. KISIM: YABA�CILAŞMA ÜZERİ�E DÜŞÜ�CELER 

 

II. I. Hegel’den Önce Yabancılaşma 

     Yabancılaşma sorunsalını özel mülkiyetin ilk doğduğu zamanlara kadar geriye 

götürerek tartışabilir miyiz sorusu ciddi ve çözümü zor bir sorudur. Yabancılaşma 

kavramını örneğin avcı toplayıcı toplulukların yaşadığı devirlere dek geri 

götürebilecek miyiz? Bu toplum biçiminin hakim olduğu tarihsel zamanlarda birey 

kavramının oluşumundan söz edilemez. Yabancılaşma kavramının sosyal, psikolojik 

boyutlarını göz önüne aldığımızda göçebe bir yaşam tarzında bireysel bir 

yabancılaşmanın varlığından söz etmek güçtür. Elbette avcı-toplayıcı bir topluluk 

                                                 
37 Uysal, B., 1984, s. 26 
38 Erkal, E. M., “Sanayileşme Yabancılaşma İlişkisi”, Sosyoloji Konferansı 20. Kitap, İstanbul, İ.Ü 
Yayını, İktisat Fakültesi Neşriyatı, Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi, Güryay 
Matbaacılık, 1984, s. 20-22   
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yaşamında insanın idrak etme derecesini, konumlanmasını gösteren felsefi, bilimsel 

gelişmişliğin bulunmaması; yabancılaşmamış ancak basit, primitif yaşam süren bir 

insan görünümü sunacaktır.  

     İlk insan olan Adem’in dünyaya gelmesi dinsel düşünce içinde yabancılaşmanın 

ortaya çıkması olarak görülmektedir. Cennetten dünyaya inişle ortaya çıkan bu 

durum gelinen yere bir yabancılaşmaydı. İlk günah işlenmiş, dünya bir yabancılaşma 

uzamı olarak ortaya çıkmıştı. Artık bilen kişi olan Adem yabancılaşmıştı.  

     Yabancılaşmanın tarihsel gelişiminde Mısır, Davidov’a göre önemli bir örnek 

oluşturmaktadır. “Bireylerin ülke çapında kooperasyon durumuna getirilmiş 

emeğinin öncelikle toplumsal sonuçlarındaki “yabancılaşmaya” bağlı olan kölecilik 

açısından Mısır’daki köleci devlet klasik bir örnektir.”39 Eski Mısır ekonomisi Nil 

nehrine bağlı olan bir ekonomiydi ve işleyişi köleciliğe dayalı yabancılaştırıcı bir 

işleyişti. Romalılar zamanında da “kişinin gizem ayinlerinde ya da esrime anında 

bedeninden ayrılması” zihinsel yabancılaşma (abalienation mentis) olarak görülerek 

toplumsal takdire değer sayılmaktaydı.40 İlk Hıristiyanlar yabancılaşmayı insanın 

kendisinin yaratıcısı varlık olan Tanrı’dan uzaklaşmak, Tanrı’dan ayrılmak olarak 

algılıyorlardı. Hıristiyan ilahiyatı tarihi yabancılaşmanın ortaya çıkması ve 

yabancılaşmadan kurtuluşun süreci olarak ele alınmıştır. Adem kendi özgür 

istenciyle tarih öncesi “altın dönem”den çıkarak ilk günahı işler, ki günah kutsal 

olanın antitezidir, dünya bir yabancılaşmayla açılır.41 Ortaçağ’ın papazları ve 

doktorlarıysa yabancılaşmayı “cin çarpmış”, “artık insan değil”, “başka bir şey”, 

“delirmiş” anlamlarında kullanmışlardı.42 Gnostisizm’de bu dünyaya ait olan bilgi 

                                                 
39 Davidov, Y., 1990, s. 78 
40 Özbudun, Sibel ve Demirer, Temel, Yabancılaşma, Ankara, Öteki Yayınevi, 1999, s. 8 
41 Tuğcu, Tuncar, Yabancılaşma Problemi, Ankara, Alesta Yayınevi, 2002, s. 87 
42 Tuğcu, T., a.g.e, s. 11 
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Tanrı’nın evrensel yalnızlığından uzaklaşmak adına evreni ve dünyayı yaratmasıyla 

oluşmuştu. Tanrı bir ve tekti lakin yalnız olan ama kendi tekliğini, birliğini, kudretini 

hiçbir şeyin bilmediği bir Tanrı’ydı. Evrensel yalnızlıktan kurtulmak ancak kendi 

varlığını bilecek olan insanla olanaklı olacaktı. Panteizm’e göre Tanrı her yerdeydi, 

her şeydeydi. Tanrı’nın evrenden ayrı bir müstakil kişiliği yoktu.43 Örneğin 

Platinos’un düşüncelerinde evrensel bir ilerleme silsilesi hakimdir. Tanrı yani 

“bölünemez bir” süreç içerisinde aşamalı olarak kendisi en üstte olmak üzere en altta 

yer alan ve kendisinin anti-tezi maddeye kadar ilişkilenen evrensel katmanlaşmayı 

ortaya çıkartmaktaydı.44 “Kendine yabancılaşma” kavramı felsefi literatüre ilk defa 

Platinos’un düşünceleriyle girmişti. 

 

II. II. Hegel ve Yabancılaşma 

     Yabancılaşma kavramını Klasik Alman felsefesinin deha filozofu Hegel hem 

derin bir felsefi bakışla ele alıp kendi düşüncesinin inşaatında önemli bir konumda 

kullanmış hem de oluşturduğu fikriyat birikimiyle kendisinden sonra yabancılaşma 

problemiyle ilgilenen Feuerbach, Marx gibi düşünürlerin düşüncelerini 

oluşturmalarında onlara geniş bir kavramsal malzeme bırakmıştır. Yabancılaşma 

bahsi Hegel’de olumlu bir içeriğe sahipken Feuerbach ve K. Marx’da negatif içerikte 

kullanılmıştır. Yabancılaşma kavramının geçirdiği tarihsel yolculuk aslında bilimde 

ve felsefedeki kümülatif ilerlemeye güzel bir örnek oluşturmaktadır. Geçmişteki 

düşünce birikiminden yararlanarak, birikimin tümünü veya bir bölümünü kullanarak 

yahut tam tersini iddia ederek bilimde, felsefede yeni olana dair düşünceler 

Feurbach’ın Hegel’in düşüncesini, Marx’ın da hem Hegel’in hem de Feuerbach’ın 

                                                 
43 Bolay, Hayri, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ankara, Akçağ Yayınları, 1987, s. 201 
44 Ergil, D. ve Alkan, T., 1980, s. 189 



 39

düşüncelerini eleştirmelerinde izlenebilir. 

     Hegel, felsefeyi özne-nesne tartışması bağlamında özneden yola çıkarak mı 

anlamak gerektiği yoksa nesneden çıkarak mı anlamak gerektiği konusundaki 

tartışmanın boyutunu değiştirerek özne ve nesneyi birbirine özdeş kılmıştır. Hegel tin 

ile us’u birbirine eşit görmüştür. Nesneyi usun kendisini dışa vurma biçimi olarak 

almıştır. Us diğer bir deyişle evrensel akıl, ileride Hegel bunun adına devlet 

diyecektir ama bu devlet Hegel’in döneminin devleti yani meşruti monarşik idaredir, 

kendisinin oluşunu, ne olduğunu, varlığının nedenselliğini anlayabilmek için 

kendisini dış dünyada gerçekleştirmek zorundadır, kendisine “yabancılaşmak” 

zorundadır. Tinin Görüngübilimi kitabında Hegel yabancılaşmanın aşılması 

gerektiğinden söz eder.45 Tin’in yarattığı diyalektik süreç içerisindeki dünya 

yabancılaşmanın yabancılaşması suretiyle kendi olmak durumuna, kendi öznesine 

geri dönebilecektir. Düşüncenin yani öznenin kendisi olabilmesi için kesinlikle nesne 

olması gerekmektedir; yani düşünce ancak ve ancak nesne olarak, kendisini nesne 

suretinde görerek düşünce olacaktır. Bu süreç de tez- antitez- sentezden oluşan 

diyalektik bir süreçtir. Sürecin tümüne birden Hegel “düşünce” diyordu. G. Sabine 

Hegel’in tarih felsefesinin bu süreci batı uygarlığının tarihi içinde geniş ölçüde bir 

belgelendirme çabası olduğunu söylemektedir. “Yunan kentinin yaratıcı dönemi 

birinci aşamayı, Sokrat ve Hıristiyanlık ikinci aşamayı, dinde düzeltimcilikle 

başlayan Protestanlık ve Germenik uluslar dönemi ise üçüncü aşamayı temsil 

ediyordu. Ulus düşüncesi dünya düşüncesinin tarihsel gelişiminin belli bir 

aşamasındaki belirtisinden başka bir şey değildir.”46 

     Varlık kendisini yokluktan, hiçlikten ayırabilmek, kendi varlığının varoluşuna 

                                                 
45 Hegel, F., Tinin Görüngübilimi, Çeviren: Aziz Yardımlı, İstanbul, İdea Yayınları, 2004  
46 Sabine, George, Yakınçağ Siyasal Düşünceler Tarihi, Çeviren: Özer Ozankaya, İstanbul, Cem 
Yayınları, 1997, s. 21  
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tanık olabilmek için kendisini bir nesneye dönüştürmek zorunluluğundadır. Hegel’e 

göre yaşadığımız bütün tarih bu diyalektik süreci yaşar. Sürecin başlangıcında ruh 

yabancılaştığının farkında olmamaktadır. “Yabancılaşma, ancak insanlar tümüyle öz 

bilinçlerine kavuştuklarında, kendi çevrelerinin ve kültürlerinin ruhtan 

kaynaklandığını anladıklarını zaman son bulacaktır. Özgürlük bu anlayışta 

yatmaktadır ve özgürlük tarihin amacıdır.”47 Y. Davidov da kavranıp, Geist 

durumuna yüceltilmesi, mantıksal biçim verilerek spekülatif bir yapıya 

sokulabildiğinde Hegel için her somut yabancılaşmanın kaldırılmış olduğunu 

söylemektedir. “Bu yabancılaşma sanki büyülü bir değnekle dokunulmuş gibi, 

insansal özgürlük alanı olmaktadır.”48 Hegel’deki yabancılaşma düşüncesi mutlak 

ruhun yabancılaşmasıdır. Devlet yani büyük yücelik ve meşruluk yabancılaştırıcı 

olmayan bir tindir. Hegel insanın tek başına iyiliği istemesinin yetersiz olduğunu 

bunun yanı sıra insanın iyi ile kötünün ne olduğunu bilmesi gerektiğini söylüyor. İşte 

bu iyi ile kötünün ne olduğunun bulunabileceği biricik kaynak da Hegel’e göre 

devletin yasalarıdır. 

     Düşünce-us Hegel felsefesinde kendisini maddi alanda görerek 

açıklayabilmektedir. Düşüncenin nesne olarak kendisini gerçekleştirme sürecinde 

ancak ulaştığı noktaya kadar kendisini bilebilmesinin tarihsel macerasında; artık özne 

ile nesne özdeş olmaktadır. Tez – antitez karşıtlığı da tarih içinde sentez ile aşılıyor. 

Varlık karşıtını çağrıştırmaktadır ki diyalektik de buradan doğar. Hegel’de böylelikle 

belirli bir amacı bulunan, ilerlemeci tarih düşüncesi vardır. Hegel “Gerçek olan ussal 

olan ya da olandır.” diyordu. Tarihsel devirler bir sonraki aşamayı mantıki bir 

zorunluluk olarak içlerinde taşımaktadırlar. Ancak bu sentez durumu da kalıcı 

                                                 
47 Ergil, D., 1980, s. 33 
48 Davidov, Y., 1990, s. 85 
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değildir ki böylelikle diyalektik süreç sürüp gitmekte olan bir süreçtir.  

Hegel felsefesi kendisinden önceki felsefi birikimini kendi içinde toplayarak bunu 

aşan ve bir diyalektik ilerleme süreci içerisine koyan felsefe olmuştur. 

Yabancılaşmanın karşıtı bir kavram olan özgürlük kavramı Hegel’in felsefesinde 

diyalektik süreç içerisindeki tüm bu olup biten ilerlemelerinin, varlığın var olmayana 

dönüşerek kendisini anlaması gerçekliğinin farkında olmak anlamına gelmektedir. 

Hegel felsefesinde geçmiş, şimdi ve gelecekte olan her şey kesinlikle olması gereken 

şeydir. Ancak bunu fatalist bir bakış açısı değil mantıksal bir zorunluluklar zinciri 

olarak gelişen bir süreç olarak anlamak gerekmektedir.  

     Marx, Hegel’in düşüncesini şöyle eleştirmektedir: “Demek ki Hegel için bütün 

olup bitenler ve hala olanlar, yalnızca kendi kafasının içinde olanlardan ibarettir. 

Tarih felsefesi böylece felsefe tarihinden, kendi felsefesinin tarihinden başka bir şey 

değildir.”49 Engels de Hegel’i şu biçimde eleştiriyordu: “Hegel idealistti, yani 

kafasındaki fikirleri gerçek şey ve süreçlerin az çok soyut yansıları olarak görecek 

yerde, tersine nesneler ve nesnelerin gelişmesini, dünya var olmadan önce 

bilinmeyen bir yerde varolan ‘fikir’in gerçekleşmiş yalın kopyaları olarak görüyordu. 

Bundan ötürü her şey baş aşağı konulmuş ve dünyanın gerçek bağlantısı tamamen 

tersine çevrilmişti.”50 Hegel’in öğrencisi olan sol-Hegelci Bruno Bauer de kendi-

bilincin yabancılaşmasından söz ediyor. Bauer ilk kez “kendine yabancılaşma” 

kavramını “felsefe düzeyinde” kullanmıştır. Dinsel inançlar Hıristiyanlık dini başta 

gelmek üzere insanın bilincinde bölünme yaratmakta olan olgulardır. Din kendinden 

yabancılaşmış öz-bilince ait bir tutum olmaktadır.51 

 

                                                 
49 Marx, K., Felsefenin Sefaleti, Ankara, Sol Yayınları, 1979, s. 117 
50 Engels, F., Anti Dühring, Çeviren: M. Reşat Baraner, Ankara, Sol Yayınları, 1966   
51 Ergil, D. ve Alkan, T., 1980, s. 191 
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II. III. Feuerbach ve Yabancılaşma 

     Feuerbach Hegel’in tersine materyalist felsefi bakışıyla Hegel felsefesinin teolojik 

bir aktarma olduğunu söylüyordu. Hegel Feuerbach’a göre dinsel görüşlerin 

felsefede meşrulaştırılması sağlamaya çalışmıştı. Feuerbach bu bakış açısıyla 

yabancılaşma konusunu dinsel olarak ele almıştır. Ona göre insanoğlu Tanrı 

kavramını kendisi yaratmıştır. Feuerbach “Dinin insanın özünden, insanın Tanrısının 

da insanın ilahileşmiş özünden başka bir şey olmadığını” söylüyordu. Yabancılaşma 

konusundan söz ederken “Tanrı insanı yaratmamıştır, insan Tanrıyı yaratmıştır.” 

diyordu.52 Feuerbach Hegel felsefesinin kendisinin yabancılaştırıcı olduğunu 

savunmuştur. Engels de Feuerbach felsefesi için şöyle demektedir: “Feuerbach’ın 

gelişmesi bir Hegelcinin- doğrusunu söylemek gerekirse hiçbir zaman kurallara tam 

bağlı olmayan bir Hegelcinin- materyalizme doğru gelişmesidir; belli bir aşamada 

öncelinin idealist sistemiyle ilişkilerini toptan koparmamaya doğru götüren bir 

gelişmedir.”53  

     Feuerbach’a göre insanlık kendisinin yarattığı ve sınırsız gücü olduğu düşünülen 

bir kavrama kendi sınırlılıklarından dolayı bağlanmıştır. Marx, dinsel yabancılaşma 

konusunda Feurbach’ın düşüncelerine katılır ancak dinsel yabancılaşmayı ekonomik 

yabancılaşmanın içinde ele alır. Marx için ekonomik yabancılaşma daha önemli bir 

anlam içeriğine sahipti. Marx dinsel yabancılaşmanın insanın bilincinde, ekonomik 

yabancılaşmanın insanın reel yaşamında olduğunu söylüyordu. Emeğin nesnesinin 

yabancılaşması çalışma yaşamı içindeki yabancılaşmayı özetliyordu. Bu 

yabancılaşma insanı emeğinin yanı sıra kendisine de yabancılaştırıyordu.  

                                                 
52 Hilav, Selahattin, 100 Soruda Felsefe el Kitabı, İstanbul, Gerçek Yayınevi, 1997 
53 Engels, F., Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu, Ankara, Sol Yayınları, 1979, s. 
26 



 43

Yabancılaşmamış olmayı “kendi” olmak anlamında ele aldığımızda Feurbach’ın 

düşüncesi yabancılaşmış olmanın ne anlama geldiği sorusuna kendi olmamak der. 

Ama bu dinsel temelli bir yabancılaşma pratiğidir. Feuerbach “Din insanın çocuksu 

özüdür.” demektedir. Oluşmuş bu yabancılaşmadan kurtulmanın reçetesi insanların 

din ve Tanrı düşüncelerini bir kenara bırakarak yabancılaşmış kendi olmamaları 

halinden kendilerine dönmeleridir. 

Kendisi Yahudi bir din adamı olan Moses Hess, Feuerbach’ın dinsel yabancılaşma 

ile ilgili fikirlerini ekonomik bir temelde ele almıştır. İnsanlık için mevcut bir öz 

tanımlayan Hess özellikle para kavramıyla ilgilenmiştir. Hess’e göre para insanı 

yabancılaştırıcı, kendi özünden uzaklaştırıcı bir nesnedir. 

 

II. IV. Marx’ın Yabancılaşma Düşüncesi 

     Siyaset sosyolojisinin çatışmacı yaklaşım ve uzlaşmacı yaklaşım ayrımına uygun 

olarak K. Marx ile başlamış olduğu söylenmektedir. Marx “...Yaygın Alman 

felsefesinde gökten yere doğru inmek, benim felsefemdeyse yerden göğe yükselmek 

vardır.” diyordu. Yabancılaşma yerine “şeyleşme” kavramını kullanan Lukacs, 

Marx’ın eskatolojik; yani ölümden sonrasını da hesaba katan bir düşünür olduğunu 

söylemektedir.. Hegel’de nesneleşme ve yabancılaşma aynı anlama gelmekteydi. 

Marx nesneleşme ve yabancılaşmayı birbirinden ayırmıştır. Marx, Feurbach’ı 

eleştirirken “Feuerbach Üzerine Tezler” de Feurbach’ın sadece dinsel dünyayı laik 

bir temele oturttuğunu söylüyordu. Michael Löwy ise Marx’ın “din afyondur” 

çözümlemesinin Feurbach’ın öğrencisi sıfatıyla Yeni Hegelci bir kimlikle yazılmış 

olduğunu söylemiştir.54 Marx "ütopik" sosyalist olarak nitelendirdiği Proudhon'u da 

                                                 
54 Löwy, Michael, Dünyayı Değiştirmek Üzerine, İstanbul, Ayrıntı Yayınevi, 1999 
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eleştirerek Proudhon'un ekonomi-politik yabancılaşmayı gene ekonomi-politik 

yabancılaşma çerçevesinde ortadan kaldırdığını belirtmekteydi. 

     Yabancılaşma sorunu Marksizm’de özgürlük sorununa ışık tutmaktadır. 

Ekonomik yabancılaşmayı toplumsal yabancılaşma izler ve toplumsal yabancılaşma 

da siyasal yabancılaşmayı yaratır.55 Marx insanın kendi olabilmesinin mümkün 

halinin ancak bir ürün üretebilmesi olduğunu söyler. İnsanın kendi olabilmesi bir 

ürün üretebilmesi sayesinde mümkün olmaktadır. Marx için emek ve çalışmanın 

karşılığı hem bedensel hem zihinsel olan sanatsal bir çabayı dile getirmektedir. 

Kendisini gerçekleştirmek zorunluluğunda olan insan neslinin çalışarak bir şeyler 

üretebilmesi, bu ürettiklerinin bilincinde olması gerekmektedir. Oysaki kapitalizm 

bir sahte bilinç üretir ve bu sahte bilinç kapitalizmin iç çelişkilerinin sistemi taşıdığı 

noktaya kadar devam edecektir. Sahte bilinç kapitalist ekonomi biçiminin 

yabancılaştırıcı koşullarını örten gizleyen bir potansiyel taşır. Marx için 

“özgürleşme” ve “kendini gerçekleştirme” aynı anlama gelmektedir. Marx emeğin 

ürünü ve işçinin yabancılaşması konusunda Felsefe Elyazmalarında “Emeğin ürünü 

işçiye ait değilse, yabancı bir güç olarak karşısına dikiliyorsa, bu ancak ürün işçiden 

başka bir insana ait olduğu için böyle olabilir. İşçinin etkinliği kendisi için bir 

işkenceyse, başka biri için bir zevk, hayatın tadı olmalıdır. Ne Tanrılar ne de doğa, 

ancak insan, insan üzerindeki bir yabancı güç olabilir.”56 Gene Elyazmalarında özel 

mülkiyetin yabancılaşmış emeğin bir sonucu olduğunu, işçinin kendisiyle ve doğa ile 

olan dışsal ilişkisinin bir sonucu olduğunu söylemektedir. Çalışanın ürünü artık 

kendisine ait olmadığında emek nesneleşmiş bir emek olmakta, yabancılaşma ortaya 

çıkmaktadır. Marx’a göre insanın emeğini ve emeğinin ürününü kendi öz istenci 
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56 Marx, K., 1844 Felsefe Elyazmaları, İstanbul, Payel Yayınları, 1975, s. 77 
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yönünde kullanabilmesi gerekir.  

     Marx insan güdüsünü ikiye ayırır. Bunlardan birincisi değişmeyen, sabit 

güdülerdir.(cinsellik gibi) İkincisi de izafi, değişen güdülerdir ki bunlar mevcut 

sosyal düzence belirlenmektedir. Yabancılaşma probleminin başlangıç rotası burada 

yatmaktadır. Marx için mevcut üretim ilişkileri içerisinde yer alan dünya yabancı, 

düşman bir dünyadır. Bu yüzden değiştirilmesi gerekmektedir. Marx’ın anlattığı 

“eşya insan” tipi insanlık kimliğini yitirmiş, bireysel ontolojisinin argümanlarını 

kendi benliğinin dışında kendi olmayan bir idare düzenlemesinin yükümlülüklerine 

vermiş insan görünümünü sunmaktadır. Hegel’in felsefesini tersinden ele alan Marx 

toplumsal sınıflaşmayı da tersine çevirmek istemekteydi; iktidardaki burjuvazi 

sınıfının yerini ezilmekte, sömürülmekteki “en yabancılaşmış sınıf” olan işçi sınıfı 

devralacaktı. Marx  “üretken hayat” kavramını kullanıyor. Bu kavram kendi içinden 

hayat doğuran hayatı anlatmaktadır ki bu da doğal olarak yabancılaşmamış, emeğiyle 

ürettiği ürünlerin kölesi durumuna gelmemiş kişilerden muktedir bir hayattır. Marx 

“gereklilikler imparatorluğunun” karşılığı olarak bir “özgürlükler 

imparatorluğundan” söz eder. Emek değerinin karşılığı kendisine ait olan bir insan 

tipini, toplum biçimini anlatmaktadır. İmparatorluk sözcüğüyle anlatmak istediği 

impera kavramının yayılmacı bir içeriğe sahip olmasına binaen özgürlüklerin 

yayıldığı bir toplum biçimini düşünüyor oluşudur. Ama tersine gereklilikler 

imparatorluğu da özgürlük olmayan bir yayılma durumunu anlatmaktadır. 

     Marx Rusya’daki, İngiltere’deki veya Amerika Birleşik Devletlerindeki işçi 

arasında bir fark görmez.57 Demek ki çalışanların maaşlarına zam yapmak sorunları 

çözmeyecektir. Mevcut sosyal yapının değiştirilmesi gerekmektedir. Marx 

                                                 
57 Fromm, Erich, K. Marx’s Theory of Alienation, Reading in İntroductory Sociology, Edited: 
Dennis, H. G., Gracwey H. L. New York, 1972, s. 188 
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kapitalizmde makineleşmenin işgününü kısaltmaktan çok uzatmakta olduğunu 

vurgulamıştı. Komünist Manifesto’da Engels ve Marx makineleşmeyle ilgili olarak: 

“Yaygın makine kullanımı ve işbölümü yüzünden, proleterin işi tüm bireysel 

karakterini ve dolayısıyla işçi açısından tüm cazibesini yitirir. İşçi makinenin bir 

eklentisi haline gelir ve ondan istenen tek şey, yalnızca en basit, en monoton ve en 

kolay edinilen hüner olur. Bu nedenle işçinin üretim maliyeti neredeyse tümüyle, 

hayatta kalması ve soyunun çoğalması için ona gereken geçim araçlarıyla sınırlanır. 

Ama bir metanın ve dolayısıyla emeğin fiyatı onun üretim maliyetine eşittir. Bu 

nedenle işin iğrençliği arttığı oranda ücret düşer. Daha da kötüsü, makinelerin 

kullanımı ve işbölümü arttığı ölçüde, ister çalışma saatlerinin uzatılmasıyla, ister 

belli bir zaman süresinde çekilip alınan iş miktarının artışıyla, isterse de makinelerin 

artan hızıyla vb. olsun, işin ağırlığı da artar.” diyorlardı.58  

     Kapitalizm Marx için demek ki yabancılaşmanın tüm nesnel donanımını 

içermekte olan, yabancılaşma sayesinde ayakta kalabilen ama gene kapitalizm kendi 

iç çelişkileri sonucunda kendi sonunu kendisini hazırlamakta, geliştirmekte olan bir 

sistemdir. Tarih Marx için ilerleyen bir noktada durması gereken lineer bir süreçtir. 

Tarih yabancılaşmadan kurtuluşun tarihi olmalıdır ve bu sürecin sonunda komünizme 

varılacaktır.  

     Marx, siyasal ve dinsel yabancılaşmaların temelini ekonomik yabancılaşmada 

görür. Devlet, din, ekonomi-politikteki yabancılaşmaya işaret eden Marx’a göre 

yabancılaşmanın varlığının görünümü paradır. Paranın eşleştirme gücünün tüm 

değerleri değiş tokuş edilebilir kıldığını söylüyordu. Marx 4 çeşit yabancılaşma 

türünü sınıflandırmıştır ki bu türlerin her biri; içinde yaşanılan, çalışılan, geçimin 
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ikame edilmeye çalışıldığı ama bunları gerçekleştirmesinin gitgide sınırlandırıldığı 

bir zorunluluklar ve çatışkılar/çelişkiler dünyası olan kapitalist üretim biçiminden 

doğmaktadır. Bu yabancılaşmalar; 

1 İnsanın kendisinden yabancılaşması, 

2 İnsanın diğer insanlardan yabancılaşması, 

3 İnsanın doğadan yabancılaşması, 

4 İnsanın kendi türsel varlığından yabancılaşmasıdır. 

     Marx, Alman ideolojisi kitabında işbölümünü yabancılaştırıcı olarak anlatır. 

İşbölümü insanlara dayatılmış olan ve bütünsel insanı bölen, parçalayan bir süreçtir. 

İşbölümü işin ve ürünlerin paylaştırılmasında nicelik, nitelik açılarından eşit olmayan 

bir dağılımdır. “İşbölümünün bize derhal ilk örneğini sunduğu şey şudur: İnsanlar 

doğal toplum içinde bulundukları sürece, şu halde, özel çıkar ile ortak çıkar arasında 

bölünme olduğu sürece, demek ki faaliyet gönüllü olarak değil de, doğanın gereği 

olarak bölündüğü sürece, insan kendi işine hükmedeceğine, insanın bu gönüllü 

eylemi insan için kendisine karşı duran ve kendisini köleleştiren yabancı bir güç 

haline dönüşür...”59 Marx düşüncelerinin temeline “bütünleşmiş insanı” koymuştur. 

Bütünleşmiş insan kendisine, türüne, doğaya, işine yabancılaşmamış, birden fazla 

kişiliğe bölünmemiş insanı anlatır. Böylelikle Marx için insanlık yabancılaşmamış 

bir duruma geri dönmeye mecbur olan bir insanlıktır. Bazı düşünürler örneğin 

Althusser Marx'ı genç ve olgun Marx olarak ikiye ayırarak yabancılaşma 

düşüncesinin Marx'ın gençlik dönemine ait yapıtlarında yer aldığını 

söylemektedirler. Althusser, Marx'ın bir " epistemolojik kopuş" gerçekleştirdiğini 

ancak bunu kuramsal olarak açıklayamadığını söyler. Bu bağlamda yabancılaşma 
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37 
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kavramı da Marksist içeriği olan bir kavram değildir demektedir. Althusser Marx'ı 

"Yeniden Okumak" gerektiğinden, onun bilinçaltında yatan düşünceleri yakalamak 

gerektiğinden söz etmektedir. 

     Özel mülkiyet Marx için yabancılaşmış durumda olan bir şeydir ve aynı zamanda 

kendisi dışındaki şeyleri yabancılaştırıcı bir işlevi vardır. Marx kapitalist sınıfın güç 

kaynağı bir nesne olan sermayenin toplumun karşısında yabancılaşmış bağımsız bir 

toplumsal güç olduğunu belirtir. Kapital kitabında Marx yabancılaşma yerine 

“meta”dan söz etmiştir. Değişim değeri kullanım değerinden büyük olan meta bir 

fetişizmdir ki Marx bunu “meta fetişizmi” olarak vurgular. Meta fetişizmi insanın 

değerini azaltarak, nesnelerin değerini arttırarak insanı bir nesne durumuna 

indirgemiştir. İnsanın kendisinin ürettiği işlenmiş mal olan metaların insanın dışında 

ve insana hükmeden bir konuma geldiğinden söz eder. Değişim değerinin kullanım 

değerini değersizleştirmesi, değişim değerinin mübadele edilmesi, metayı insan aşan 

bir konuma oturtmaktadır. Marx’a göre değişim değeri kullanım değerinden büyük 

olduğunda ortaya bir mistifikasyon çıkmaktadır. Değişim değerinin kullanım 

değeriyle olan ilişkisinde değişim değerinin kullanım değeri aleyhine genişlemesi 

kapitalist bir sistemde mümkündür. Bu kapitalist sistem de Marx’a göre çarpık ve 

büyülü bir dünyadır.  Marx Kapital’de emeğin toplumsallaşması ve üretim 

araçlarının merkezi konuma gelmesiyle “kapitalist kabuğun” uyuşmadığı noktada bu 

kabuğun parçalanacağını söylüyor. Bu aşamada “mülksüzleştirenler 

mülksüzleştirilir” diyor. 

Alan Swingewood’a göre Marx’ın yabancılaşma bahsindeki hümanist öz görünümü 

aslında kurgucu ve deterministtir. Swingewood Marx’ın aktif özneyle total 
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yabancılaşma arasındaki çelişkiden feyz aldığını söyler.60  Joseph A. Schumpeter de 

Marx’ı eleştirerek Marx’ın önyargılı, bilimsel olmayan bir ideolojik düşünceye sahip 

olduğunu böylelikle sermaye-emek ilişkisine önyargılı olarak yaklaşmış olduğunu 

söylüyordu.61 Lefebvre'ye göreyse Marx’ın Kapital kitabı felsefi mutabakatla teorik 

dili ilişkilendirmiştir. Yani insanlık Kapital’de soyut bir öz olarak görülmemektedir. 

Blauner ileri sanayi toplumunun istikrarlı halinin ve sosyal yapısının oturmuş 

olmasının K.Marx’ın söylediği gibi yabancılaşmanın artmasına değil tersine 

azalmasına neden olduğunu söylüyor. Blauner’e göre ileri sanayi toplumu 

yabancılaşmanın olumsuz etkilerini azaltmıştır.62 Ancak Blauner'in yabancılaşma 

konusundaki düşüncelerinin doğruluk kıstası tartışmalıdır. Yabancılaşma bireyler 

düzeyinde olmasının yanı sıra toplumlar düzeyinde de ortaya çıkmaktadır. 

Uluslararası iktisadiyatın politikayı belirlemesi minvalinde merkez-çevre ilişkileri 

içerisinde kurumsallaşan sosyo-ekonomik ilişkiler bütünü yabancılaşmanın ortadan 

kalkmadığını belki etki ve biçim değiştirmiş olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

II. V. Veblen’in Yabancılaşma Hakkındaki Düşünceleri 

     Veblen’e göre yabancılaşma özgür çalışmanın yitirilmesinden ortaya çıkar. 

Veblen özel mülkiyetin Marx’ın anlattığı gibi işbölümünden doğmuş olduğunu kabul 

etmeyerek özel mülkiyetin kökenini “fetihlere” bağlamaktadır. Fetihçi kavimlerin 

mallarla birlikte insanlara el koymalarıyla birlikte özel mülkiyet ortaya çıkmıştır ki 

insanlara el koymak kölecilik anlamına gelmektedir. Esir almayla başlamış olan özel 

                                                 
60 Swingewood, Alan, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları, 1998, s. 
91 
61 Schumpeter, J. A., History of Economic Analysis, Edited From Manuscript By Elizabeth Boody 
Schumpeter. – New York, Oxford University Press, 1954. 
62 Blauner, R., Alienation and Freedom:The Factory Workers and His İdentity ,Chicago, The 
University of Chicago Press, 1964 
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mülkiyetin sürmesi esir alınmış olan insanların ürettiği ürünlere el konulması yoluyla 

sağlanmıştır. Veblen, yabancılaşmanın “çalışma içgüdüsünün/ niteliğinin sosyal 

alışkanlıklar, kurumlar tarafından (birikimli olarak) kirlenmesi neticesinde”63 

doğduğunu söylemektedir. Mallara sahip olmak çalışma yaşamını kirletici bir 

husustur ki bunun nedeni mallara sahip olmanın toplumsal statü belirten niteliğidir. 

Veblen, göz alıcı, gösterişli tüketim kavramını kullanıyor. İnsanların tüketim 

yapmalarındaki temel neden tüketimin insanlar arasında kıskançlık doğuracak 

farklılıklara vesile olmasıydı. Tükettikçe ve başka kişilerin sahip olmadığı tüketim 

mallarına sahip oldukça insanlar statü kazanarak diğerlerinden farklı olduklarını 

duyumsayacaklardı.64  

     Veblen’in ilginç, çarpıcı bir düşüncesi animizmin bugün hala yaşamakta olduğu 

fikridir. Büyüyle, sihirle anlamlanan insanlığın animistik döneminin kalıntıları 

günümüzde yok olmamış, yalnızca şekil değiştirerek insanlığın yaşayışının içinde 

değişik yordamlara bürünmüştür. Sanayi toplumu sonrası tüketim toplumunda eşya 

tüketmeye yönelik hedonist haz coşkusunun da bir tür animistik düşünce ve hareket 

biçimi olduğunu söyleyebiliriz. 

     Yabancılaşma Veblen’e göre iki biçimde ortaya çıkmaktadır ki bu nedenleri 

Veblen eksiklik, zaaf olarak görür. Bunlar animizm ve rekabet üzerine kurulu ve 

çalışma güdüsünün kirlenmesine neden olan çalışmanın küçümsenmesi halidir. İşçi 

kendisini üretmek yerine tüketim yapmak suretiyle bulacağını zannettiği için 

yabancılaşmaktadır. Yabancılaşmadan kurtulmanın çözümü sahte bilinçten 

kurtulmak ve makine sürecidir. “Veblen ve Marx, insan dünyasından kaynaklanan 

nitelikleri/ değerleri doğa dünyasının süreçlerine yüklemektedirler. Veblen’de 

                                                 
63 Ergil, D ve Alkan T, 1980, s. 201 
64 Veblen, T., The Theory of The Leisure Class: An Economic Study of İnstutions,New York, N. Y, 
Mentor Book, c 1953   
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makine ne ise, Marx’ta proletarya odur: Sayesinde saf istekten doğan ideallerin 

nesnel olgular olarak gerçekleşeceği efsanevi varlık.”65   

 

II. VI. Durkheim ve Anomi Kavramı 

     Durkheim, anominin ortaya çıkışını toplumsal çözülmeyle bağlantılı olarak ele 

almış ve anomi kavramını ilk defa kavramlaştıran düşünür olmuştur. Modern 

toplumun işbölümünü gerçekleştirememesinin eleştirisini yaparak anomi kavramını 

türetmiştir. Durkheim modern toplumu hazlara, adı konmamış hislere duyulan açlık 

olarak kavramaktaydı. Durkheim’a göre sanayi ve ticaretin gelişmesi mekanik 

toplumdan organik topluma geçişi ortaya çıkartmaktadır. “Toplumsal İşbölümü 

Üzerine” adlı kitabında Durkheim işbölümünün toplumlarda yaygınlaşmasıyla 

birlikte üç halde anomi ortaya çıkacağını söylemektedir: 

1 Ekonomi dünyasında iflasların çoğalması halinde, 

2 Ekonomik faaliyetler içerisinde işveren-ücretli ilişkileri içerisinde, 

3 Bilimlerin aşırı parçalanması ve uzmanlaşması sonucunda bilgi alanında.66 

     Durkheim sosyal hayatta anominin en fazla ticaret ve sanayi dünyasında olduğunu 

söyleyerek intihar hususunda üç tür anomi sınıflandırması yapmıştır: 

1 Ekonomik karışıklık ve düzensizlik dönemlerinde, 

2 Yerleşik ve sürekli olarak ticaret ve sanayi dünyasında, 

3 Evlenme sözleşmesi ile ilgili pozitif hukukun boşanmayı kabul etmesi 

durumunda. 

     Durkheim, anomi göstergeleri olarak ekonomik krizlere, uluslararası bunalımlara, 

ailelerin düzenli olmayan yapılarına dikkat çekmekteydi. Anomi tıpkı anatomik bir 

                                                 
65 Ergil, D., 1980, s. 65 
66 Tolan, B., 1996, s. 26 
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hastalık gibi toplumlara musallat olabilen dahası bu olumsuz toplumsallık hali 

dahilinde bireyleri intihara dek götürebilen verileri bünyesinde taşımaktaydı. 

     Durkheim “İntihar” kitabında intihar olgusunu da dörtlü bir sınıflandırma yaparak 

incelemiştir: 

1. Bencil (Özgeci intihar) 

2. Anomik intihar 

3. Diğerkam intihar 

4. Kaderci intihar67 

     Bunlardan bencil intihar ve anomik intihar tiplerine modern sanayi toplumlarında 

düzenleyici norm ve bütünleşmenin bulunmaması neden olmaktaydı. 1888 yılında 

Durkheim “Yüksek bir intihar oranı, ev içi dayanışmasında bir gerileme olduğunu, 

bencilliğin soğuk rüzgarının kalpleri soğutup, ruhları zayıflattığını gösterebilir” 

demekteydi.68 Durkheim Katolik ülkelerdeki intihar oranlarının Protestan ülkelerdeki 

oranlara kıyasla daha az olduğunu söylemekteydi. Peki, neden Katoliklerdeki intihar 

oranları Protestanlara göre daha düşüktü? Durkheim bunun nedenleri olarak 

Katoliklerdeki bütünleşmiş bir toplum durumu olduğunu, güçlü gelenekler ve 

ortaklaşa paylaşılan inançların kolektif bir yaşama neden olduğunu, bunların da 

sanayi toplumlarında karşılaşılan intihar eğilimlerini sınırlandırıcı olduğunu 

söylüyordu. Bunun yanı sıra sanayi geliştikçe ve bu gelişmeye paralel olarak sosyal 

parçalanma arttıkça geleneksel inanışlarla uyum sağlamış olan topluluklar güç 

yitireceklerdi. Böylelikle kolektif temsillerin güçleri zayıflamış kolektiviteleri bir 

arada tutma yeteneklerini yitirmeye başlayacaklardı. Yahudiler ve İngiliz 

Protestanlarının durumu biraz daha farklıydı. İngiliz Protestanlarında ve Yahudilerde 
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intihar istatistikleri diğer Protestanlara göre daha düşüktü. Yahudilerde yüksek 

eğitim oranları doğal bir biçimde kendiliğinden geleneksel kurumların, otoritelerin 

güç yitirmesine neden olmamaktaydı. İngiliz Protestanlarında İngiliz toplumunun 

geleneksel yapısından dolayı intihar oranları Katolik ülkelerdeki intihar oranlarına 

benzerlik taşımaktaydı. İntihar oranları aynı zamanda savaş zamanları ve siyasal 

kargaşalar arttığı zaman azalma eğilimine girmekteydi. Evli kadınlardaki intihar 

oranları evli olmayan kadınlara göre nispeten daha az bir orandaydı. Durkheim 

intihar oranlarının dinsel, siyasal, aileyle ilgili olup olmamasına göre değişebildiğini 

göstermekteydi.69  

 

II. VII. Simmel’in yabancılaşma düşüncesi 

     G. Simmel kültür ve ruhun nesneleşmesinden söz etmektedir. Yabancılaşmanın 

başlangıcı kültürün nesnel ve öznel olan boyutlarının arasında yer almakta olan 

boşluktan kaynaklanmaktadır. Bu boşluk gitgide artmakta olan bir boşluk, bir 

farklılıktır.70 Kültür nesneleşirken bireysel kültür bunun tersine küçülmekte, 

yoksullaşmaktadır. Simmel bu yabancılaşma görünümüne “ kültürün trajedisi” der.71   

      Simmel “moda”nın bireyleri ayniyete, standartlaştırmaya götürdüğünü ve 

“para”nın yabancılaştırıcı, parçalayıcı etkileri olduğunu söyler. Moda sosyal 

ilişkilerin çarpanı olarak kentlerde yeşerir ve sosyal mobilitenin arttığı oranda artar. 

Geleneksel toplumlarda bugünkü derecede modanın etkisi bulunmamaktaydı ki 

geleneksellikten kurtulma süreciyle birlikte moda bireyselliklerin kendi değerlerini 

ifade edebilmelerinin bir aracı durumuna gelmiştir. 
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“Paranın Felsefesi” adlı çalışmasında Simmel parayı insanlar ve toplum üzerindeki 

etkileriyle değerlendirirken bir sembol olarak ele almaktadır. Modern toplumlarda 

para kişisellik dışı olmuştur, tüm ilişkileri bir alışveriş mantığına dönüştürmektedir. 

Para aynı zamanda toplumlarda bireyler için geniş bir davranış esnekliği de 

sağlamaktadır. İnsanlar arasındaki sınırlılıklar paranın sağladığı uzun mesafeli 

seyahat olanaklarıyla kolayca aşılabilmektedir. Bu paranın pozitif sonucudur. 

Bununla birlikte para kullanımının bir de negatif sonucu vardır ki bu sonuç kimlik 

inşası (identity construction), yabancılaşma (alienation), parçalanma ve bölünmeye 

(fragmentation) neden olmaktadır.72  

 

II. VIII. Seeman’ın Yabancılaşma Düşüncesi 

     2. Dünya Savaşı sonrasındaki ampirik yabancılaşma araştırmalarının ilkini M. 

Seeman yapmıştır. Seeman “Yabancılaşmanın Anlamı Üzerine” adlı kitabında73 

yabancılaşmanın “anlamsızlık”, “kuralsızlık”, “güçsüzlük, “tecrit” ve “kendinden 

uzaklaşma” olmak üzere beş boyutu olduğundan söz etmiştir. 

1. Anlamsızlık(meaningless): bireyin neye inanacağı belli değildir, mevcut 

durum kişide bir anlamsızlıkla tanımlanmaktadır. 

2. Kuralsızlık (normlessness): Bireyin amacı için kullanacağı araçların toplum 

tarafından onaylanmamış olmasıdır. 

3. Güçsüzlük (powerlessness): Bireyin kendi çabasıyla amaçlarına 

ulaşamayacağına dair kendini küçülten benlik algısıdır. 

4. Tecrit (isolation): Toplumla bireyin değer yüklediği olgular arasındaki 
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boşluğu anlatan bir kavramdır. Bu boşluk toplumun fazlaca değer verdiğine 

bireyin değersiz yargısıyla bakmasından kaynaklanmaktadır. 

5. Kendinden Uzaklaşma (Self estrangement): Bireyin gözünde ideal bir 

toplumsal zaman içinde kendisini var edebileceği koşullar, durumlar mevcut 

şimdiki zamanda bireyin içinde yer aldığı koşullardan daha iyi olacaktır. 

Böylelikle şimdiki haldeki bireyin gerilemiş ben’i kendinden uzaklaşma 

ortaya çıkartmaktadır. 

     Toplumsal çevresine yabancılaşan kişi Seeman’a göre bir rol farklılaşmasının, rol 

dönüşümünün içinde yer almaktadır ve bu sahte rolü oynamak zorunda olan bir 

varlık seviyesine mecbur olan bireydir. Seeman İsveçli çalışanlar üzerinde etnik 

gruplar arasında yabancılaşma olup olmadığına dair bir araştırma yapmıştır. 

Araştırmanın sonucu negatiftir. Seeman’a göre yabancılaşmış emek düşmanlık, 

kuralsızlık, siyasal geri çekilme, statü arama ve güçsüzlük doğurmaz, aynı zamanda 

işyerindeki yabacılaşma güçsüzlük, etnik düşmanlık vb. ile ilgili değildir.74  

 

II. IX. Lefebvre’nin Yabancılaşma Düşüncesi 

     Lefebvre “Modern Dünyada Gündelik Hayat” eserinde 1910 yılından sonra 

elektrikle çalışan, kumanda ettirilen nesnelerin hakimiyeti döneminin başladığını 

söylüyor. Bu durum sadece sanayiyi ilgilendiren bir gelişme değildi, gündelik 

hayatın içine girmiş, gündelik hayatı da etkileyen, belirleyen bir gelişmeydi.75 

Gündelik hayat modernliğin bilinçaltıdır, bilinçsizliğidir. Gündelik yaşamın içinde 

gösterilenler göstergelerle bağlantılandırılmış, birbirlerine eklenmiş, iliştirilmişlerdir.  

     Lefebvre’ye göre tüketim edimi bir ayna etkisi sayesinde bir tüketiciden diğerine 
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yansımalar oyunu vasıtasıyla aktarılmaktadır. Tüketim ediminin yayılması üretici 

insan imgesini, düşüncesini ortadan kaldıran bir niteliktedir. Bu sorun ciddi bir 

tehlikenin sinyallerini verir. İnsanlık tüketen ve nesneleşen bir sürecin içerisinde 

nereye varacaktır, kendi özüne ait gerçekliğine yabancılaşmasının etkileri kalıcı 

olacak mıdır? 

     Lefebvre hem felsefecinin yabancılaşmasını hem de felsefeci olmayanın 

yabancılaşmasını eşzamanlı olarak aşmaktan söz ediyor. Felsefenin insanıyla 

gündelik hayat içindeki insanın hep ayrı yerlerde, ya da birbirlerinin zıddı olarak var 

olup olmayacaklarını sorar. Böyle bir ayrım yapmak Lefebvre’ye göre olanaksızdır. 

Felsefe dünyayı, insanı düşünüp kendisini gerçekleştirmek istemektedir. Felsefenin 

donattığı gündelik insan açısından böyle bir ayrım yapmak imkânsızdır. Lefebvre 

açık olan bir tek yolun bulunduğunu söylüyor. Bu da gündelik hayatın felsefeden 

yola çıkılarak betimlenmesi ve çözümlenmesidir. Gündelik yaşamın özündeki 

yaratıcı etkinliğin ortaya felsefe aracılığıyla çıkartılması gerektiğini öngörür. Demek 

ki gündelik kavramı da felsefe olmadan anlaşılamayacak, boş kalacak olan bir 

kavramdır. Gündelik yaşama anlam mayasını, akli rotasını gösterecek olan reçete 

felsefi bir reçete olmak zorundadır. Lefebvre’ye göre felsefi yabancılaşma gerçekliği 

olmayan bir hakikattir. Bunun karşısında gündelik yaşamdaki yabancılaşma da 

hakikati olmayan bir gerçekliktir. Burada varılan nokta gündelik hayatın tekdüze 

kurgusunda kurguyu çözecek vurgunun felsefe olduğu, aslında gündelik yaşam ve 

felsefenin birbirlerinden ayrılamaz oldukları gerçekliğine yaptığı atıftır. Lefebvre 

“İnsanoğlu özellikle toplumsal bir varlık olduğuna göre, yalnızlık ve yalnızlık 

duygusu bir yabancılaşmadır ama bireylerin bireysellikten, gerçek özgürlükten 

yoksun, hem baskı altında hem de duygusuzlaştırılmış olarak yaşadıkları şu yığınsal 



 57

hayat da bir yabancılaşmadır.” demekteydi.76 Lefebvre yaşadığımız çağın bir 

yabancılaşma çağı olduğunu söyler: “Günümüz büyük acılar, buhranlar, savaşlar çağı 

olduğu ve ayrıca gene bu çağda kültür, sanat, edebiyat biçimlerinde iğrençliğe 

gidildiği için, bu çağ yabancılaşmadır. Demek ki, bütünlük olarak ele alına 

insanoğlunun, bütünleşme yolundaki insanoğlunun, aşması gereken çelişki ve 

çatışmalar tarafından kolu kanadı kırılmıştır ve hala da öyledir.”77 

     Gündelik yaşam artık “tam da felsefe olmayan olma niteliğiyle” felsefenin 

nesnesidir. Felsefi kesinliğin, gündelik insanın arzusu olan sıkı güvenlik kaygısıyla 

bir ortak yanı da bulunmamaktadır. Lefebvre gündelik yaşamın tüketen nesneleşen 

insan görünümlerinin ve güncel edimlerinin gitmekte olduğu yanlış güzergahtan 

demek ki felsefenin yaratıcı, özgür düşüncesiyle kurtulabileceğini vurgulamaktadır. 

20. ve 21. yy.da artık felsefeye gerek kalmamıştır, bilim tek başına her şeyi hal 

yoluna koyabilecek erginliğe erişmiştir düşüncelerinin yaygınlaşmasına koşut bir 

biçimde Lefebvre’nin felsefeyi gündelik yaşamın önüne bir düzeltici, bir ombudsman 

olarak sunması bu bakış açılarının doğru olmadığını da göstermektedir. F. Juliot da 

bilim ve insanlığa dair çözüm üretmesi konusunda söylediği gibi: “Prometheus’u 

yeniden zincire vurmaya kalkmak çılgınca bir iş olur, böyle bir işe girişmek şöyle 

dursun, tersine bilimsel düşünceyi şu anki varoluşumuzun güç sorunlarına bir çözüm 

yolu bulmak üzere kullanmak gerekir.” 78 

 

 

 

 

                                                 
76 Gide, A, Valery, P., Malraux, A. ve diğerleri, 1966, s. 87 
77 Gide, A, Valery, P., Malraux, A. ve diğerleri, a.g.e, s. 88 
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II. X. Frankfurt Okulu Düşünürlerinden Bir Özet 

     1923 yılında kurulan Frankfurt Okulu’nun düşünürleri Marx’ın fikirlerini 

ekonomizm yerine hümanizm kıstasında değerlendirdiler, sosyo-ekonomik düşünce 

biçimine psikolojiyi de eklemeye çalıştılar. Okulun kuruluş yılları sonrasının 

Almanya’da Faşizmin yükselişine denk gelmesi okul üyelerini Faşizm 

araştırmalarına yöneltti. Zaman içinde Almanya’daki entelektüel düşünüş 

çoğulculuğunun ortadan kalkmasıyla ABD’ye gittiklerinde kapitalizmin işleyişi, 

bireylerin nesneleşmesi ve popüler kültür ağı gibi sorunların bilimsel incelemesini 

yapmakla ilgilendiler. 

     Max Horkheimar kitle kültürü, bireyin araçsallaşması ve pozitivizmin eleştirisini 

yapmıştır. “Akıl Tutulması” kitabında şöyle demektedir: “Düşünceler otomatikleştiği 

ve araçsallaştığı ölçüde kendi başlarına anlamlı olarak görülmeleri de güçleşir. Eşya 

olarak, makine olarak görülürler. Dil çağdaş toplumun dev üretim aygıtındaki 

gereçlerden biri, herhangi biridir artık. Bu aygıt içindeki herhangi bir işleme denk 

düşmeyen her cümleyi anlamsız bulan sıradan insan gibi, çağdaş semantikçi de saf 

imgesel cümlenin, yani saf anlamsız cümlenin bir anlamı olabileceğini 

düşünmektedir. Anlamın yerini eşyanın ve olayların dünyasındaki işlev ya da etki 

almıştır.”79 Pozitivizm Horkheimar için mekanik belirlenimciliktir. Öz ile biçimi 

birbirinden ayıramayan pozitivizm aynı zamanda olayla olgu ve bunlara atfedilen 

değerleri de birbirinden ayırmamaktadır. İnsanın nesneleşmesi, şeyleşmesiyle de 

ilgili olarak: “Şeyleşme, başlangıcı örgütlenmiş toplumun ilk kuruluşuna ve aletlerin 

ilk kullanılmasına kadar götürülebilecek bir süreçtir. Ama insan faaliyetlerinin bütün 

ürünlerinin metaya dönüşmesi ancak sanayi toplumunun doğuşuyla 
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gerçekleşmiştir.”80 Horkheimar’a göre günümüz sanayi toplumu araçsal, şeyleşmiş 

insanlar türetmektedir. Bu minvalde Horkheimar bireyin kurtuluşunu bireyin 

toplumdan kurtuluşu olarak görmez. Bireyin kurtuluşu yani bireyin yabancılaşmadan 

kurtulup özgürlük dünyasına girmesi toplumun içine düştüğü atomlaşmadan 

kurtulmasıyla olanaklıdır ki bu kanımca son derece önemli bir çözümleme mahiyeti 

taşımaktadır. “Gelişmiş birey, gelişmiş toplumun ürünüdür. Bireyin kurtuluşu 

toplumdan kurtuluş değil toplumun atomlaşmadan kurtuluşudur- doruk noktasına 

kolektifleşme ve kitle kültürü dönemlerinde çıkabilen bir atomlaşma.”81 Frankfurt 

Okulu’na yakın bir isim olan Sohn-Rethel de atomlaşma, şeyleşmeyle ilgili olarak 

şöyle demektedir: “Tüm teorik bilginin temelindeki oluşturucu bireşim, hem 

mantıksal hem de genetik olarak şeyleşme ve sömürünün etkilediği şeyleşmiş 

toplumsallaşmadır. Bu tezin kanıtlanması, insanın, şeyleşmenin fetişizmi yoluyla 

kendi aklının karıştırdığı zıtlıkların tasfiyesi biçiminde idealizmin eleştirel 

tasfiyesinden ibarettir.”82  

     Sözü edilen kitle kültürünün hakim olduğu toplum tipini Herbert Marcuse da 

tümüyle usdışı olarak görmektedir. Marcuse’a göre: “İleri işleyim uygarlığında rahat, 

pürüzsüz, usa uygun, demokratik bir özgürsüzlük yürürlüktedir- uygulayımsal 

ilerlemenin belirtisi.”83 Marcuse böylesine baskı mekanizmalarına sahip olan bir 

toplumsal yapıda özgürlük olgusunun tersinden okunup anlaşılacağını vurgular. Batı 

toplumu özgür değildir, pozitivizm toplumun değişmesinin önünde engeldir. “Karşı-

devrim ve Başkaldırı” kitabında tüketim toplumunun yanlış bir adlandırma olduğunu 

söyler. Bunun nedeni üretimi denetlemekte olan çıkarlar ağı düşünüldüğünde tüketim 
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82 Slater, Phil, 1999, s. 166 
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toplumunun tekelci devlet kapitalizminin en ileri aşamasının sistemli bir biçimde 

örgütlenmiş hali olmasıdır.84 Der ki: “Baskıcı bir bütünün yönetimi altında özgürlük 

güçlü bir egemenlik aracına dönüştürülebilir. Bireye açık olan seçmenlerin erimi 

insan özgürlüğünün derecesini saptamada belirleyici bir etmen değildir, yalnızca 

birey tarafından neyin seçilebileceğini ve neyin seçilmiş olduğunu göstermeye 

yarar.”85 Sanayi toplumunun bireyi kıskaca alan, akli melekelerini sınırlandıran, 

baskılayan döngüsü aslında bir “tek boyutlu insan” yansımasıdır. Teknoloji 

özgürlüğü, özgünlüğü yok ederek tektiplilik yaratmaktadır. Ürünler, tüketim 

maddeleri bu tek boyutlu insan yapısının güçlenmesi, yayılmasına hizmet eden aktif 

aracılar durumundadırlar. “Üretim beyin yıkayıcı ve bilinç ayarlayıcıdır, kendi 

yanlışlığına karşı bağışık olan yanlış bir bilinci geliştirir ve bu yararlı ürünler daha 

çok toplumsal sınıf için ve daha çok birey için erişilebilir olurken, beyin yıkama 

reklam olmaya son verir, bir yaşam yolu olur. Bu iyi bir yaşam yoludur- öncekinden 

çok daha iyi- ve iyi bir yaşam yolu olarak, niteliksel değişime karşı direnir. Böylece 

bir tek boyutlu düşünce ve davranış kalıbı doğar ki, bunda içerikleri nedeniyle 

yerleşik söylem ve eylem evrenini aşan düşünce, özlem ve hedefler ya püskürtülür ya 

da bu evrenin terimlerine indirgenir. Verili dizgenin ve onun nicel uzamının ussallığı 

tarafından yeniden tanımlanır.”86 

     Sanayi toplumunun ilerlemiş hali Marcuse’a göre zincire vurulu durumdadır. 

Üretmeyle ilgili ve ilerlemeyle ilgili olan mevcut araçlarla sosyal ve ekonomik 

rasyonalite bir tür totaliter sisteme özgülenmiş, totaliter sistem tarafından 

örgütlendirilmiş olarak işlev görmektedir. Marcuse için refah devleti de refah 

sunmamaktadır. “welfare state” aslında bir “warfare state” dir. Bu durum yalnızca 
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kapitalist toplumlara ait bir husus da değildir. Sovyetler Birliği’ndeki totaliter idareyi 

de tıpkı kapitalizmi eleştirdiği gibi eleştirmektedir.87  

     Kendisi psikolog olan E. Fromm bürokratik endüstri toplumunun ürettiği insan 

biçiminin “homo consumens” ve “homo mechanicus” olduğunu söylemektedir. 

Fromm’a göre “Çağdaş insan kendine, çevresindekilere, doğaya yabancılaşmıştır. 

Ticari bir metaya dönüşmüştür, kendi yaşam güçlerini mevcut piyasa şartlarında elde 

edilebilecek en yüksek karı getirmesi gereken bir yatırım olarak algılar. İnsan 

ilişkileri temelde kendi güvenliğini sürüye yakın olarak sağlayan ve düşüncede, 

duyguda veya eylemde farklı olmayan yabancılaşmış otomatların (robotların) 

ilişkileridir.”88 Bireyin kendisinde oluşan bu yalnızlığın farkına varmaması için 

sakinleştirici-uyuşturucuları bürokratik/mekanik işin katı rutin işleyişiyle eğlence 

endüstrisinin tüketimleridir. 

     E. Fromm yabancılaşmayı insanın özünden uzaklaşması, ruhsal ögelerinin 

zayıflaması, insanın kendi öz beşeri değerinin dışına doğru taşan bir egoizme 

sürüklenmesi olarak görmektedir.89 Çağdaş toplumda insanlığın, yaşamın değil, 

tersine mekaniğin ilkelerinin geçerli olduğunu ısrarla vurgular. “Çağdaş sanayi 

toplumunun tipik özellikleri olan entelleştirme, nicelleştirme, soyutlama, 

bürokratizasyon ve nesnelleştirme, eşyadan çok insana uygulandığı zaman, yaşamın 

değil, mekaniğin ilkeleri olmaktadır. Böyle bir sistemde yaşayan insanlar yaşama 

kayıtsızlaşmakta, hatta ölüme ilgi duymaktadırlar.” 90 Bu noktada Fromm nekrofili 

(ölümsever) ve biofili (yaşamsever) insan ayrımı yapar. Bürokratik sanayiciliğe karşı 
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90 Fromm, Erich, Sevginin ve Şiddetin Kaynağı, Çeviren: Selçuk Budak, Ankara, Öteki Yayınları, 
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hümanist bir sanayiciliğin mümkün olup olmadığını sorgular. İnsanlığın narsizminin 

zor bir olasılık da olsa değiştirilebileceğinden söz eder. Eğer tüm insanlık narsizmin 

nesnesi yapılabilirse, yani bireysel rekabet ve hırsların yerine insan olmaya dair 

ontolojik bir evrenselliğe dair narsist olunabilirse o zaman “sevgi”  gerçek anlamda 

var olabilecektir. Oysaki “Çağdaş insan kendini bir metaya dönüştürmüştür; yaşam 

enerjisini, kişilik pazarında kendi konumunu ve durumunu dikkate alarak, en yüksek 

karı elde etmesi gereken bir yatırım olarak algılar. Kendine, insanlara, doğaya 

yabancılaşmıştır. Temel amacı, becerilerini, bilgisini ve kendini, yani ‘kişilik 

paketini’ onun gibi adil ve karlı bir alışveriş yapma amacını güden başkalarına karlı 

bir şekilde pazarlamaktır. Yaşamın ilerlemekten başka bir hedefi, adil alışverişten 

başka bir ilkesi, tüketmekten başka bir doyum kaynağı yoktur.”91 Fromm özgürlük 

konusunda özgürlüğün seçim yapma sürecimizde kendimizi özgürleştirmek, 

zorunluluğun bilincinde davranmak değil seçenekleri ve seçeneklerin sonuçlarını 

bilerek davranmak olduğunu söyler. “İnsan kendinin farkında olan yaşamdır.”    

     Marcuse gibi Adorno da popüler kültür ve bunun tüketim kalıplarındaki 

standartlaşma, sözde bireycilik, manipülasyon, kesintisiz reklam kavramlarıyla 

ilgilenmiştir. “Bütün yanlıştır.” diyen T. Adorno bu kavramların birbirlerini 

tamamlayan bir bütünün, yapının işlevsel parçalarını oluşturdukları tanımladı. Kültür 

kitlesel bir kültürdü, kendisini basitçe tekrar etmesi kendisini yenilemesini kolaylıkla 

sağlayabilmekteydi; bağımlılaştırıcı ve köleleştiriciydi. Aydınlanma düşüncesinin 

karşıtı bir zincire bağlama metodolojisiydi. “Sözde bireycilikle, kitle kültürünün 

üretimine, standartlaşmanın kendisinin dayanak alınarak özgür seçim ya da açık 

pazar halesinin bahşedilmesini anlamaktayız. Hit şarkıların standartlaşması 
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tüketicileri sanki şarkıları, kendileri için dinliyor kılarak aynı çizgide tutar. Kendi 

payına, sözde bireycilik ise tüketicilere dinlediklerinin onlar adına daha önceden 

dinlenmiş olduğunu veya önceden ‘sindirilmiş’ olduğunu unutturarak onları bir 

çizgide tutar.”92 Adorno’ya göre burjuva toplumunda bireyler ideolojik düzeyde ve 

tinsel düzeyde Leibnitz felsefesindeki gerçekliğin bölünemeyecek kadar küçük 

birimleri olan “monadlar” gibi yaşamaktadırlar. Birey kendisi farkına varmadan 

toplumun bütününü belirleyen temel yapılardan etkilenmektedir. “Minima 

Moralia”da “Bazıları başka türlü yaşayamayacakları için oyuna katılmak zorunda 

kalır, başka türlü yaşayabilecek olanlar da oyuna katılmak istemedikleri için dışarda 

bırakılır” der.93 Adorno’ya göre kültür endüstrisi, üretim güçlerinin kitlelerin 

olgunlaşmasına ne oranda olur verdiklerine göre ülkelerin kültürlerinde rol 

oynayacaktır. İdeolojik bir tutum olan kültür endüstrisinin sunduğu bilgi de vasat ve 

uygitsinci bir bilgidir. 

     Frankfurt Okulu’nun günümüzde yaşayan son temsilcisi olan J. Habermas 

moderniteyi olumlu yanlarını benimseyerek eleştirmiştir. Modernlik ilerlemeyi 

gerçekleştirebilmiş ancak özgürleşmeyi gerçekleştirememiştir. Aydınlanma projesi 

Habermas’a göre yarım kalmış, modern toplumlar medyanın, şirketlerin, ulus-

devletlerin kıskacına girmişlerdir. Ayrıca kapitalist üretim usullerinde sistem krizleri 

kaçınılmaz olan zorunluluklar olmuştur. Yapılması gereken şey Aydınlanma 

düşüncesinin usçuluk yönünün yeniden kurulmasıdır. Bunun gerçekleşmesi 

“İletişimsel eylem” ile olanaklı olan bir koşuldur. Habermas anayasal vatandaşlık 

kavramının yerine “anayasal yurtseverlik” kavramını kullanmaktadır. Habermas 

özgürlüğü gerçekleştirebilecek olan iletişimsel akıl- ki bunun karşıtı araçsal akıldır-  
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ve ideal konuşma durumundan söz eder. İdeal konuşma durumu farklılıksızlık 

içermektedir.  

     Habermas üretimle iletişim arasında ilişki kurarak sosyal iletişime önem 

vermiştir.94 Kamusal alan yapısal bir dönüşüme uğramıştır ki bunu ivmeleyen güç 

medyanın bilgilendiricilik işlevinin yerini eğlendiriciliğinin vasat işlevinin almasıdır. 

Sosyal gerçeklikle biçimsel olarak örgütlenmiş olan etkinlik alanları donup 

kalmışlardır. “Kamusallığın reklam yayınlarının istilasına uğraması, her ne kadar 

eski tarz ticari reklamlar onunla yaklaşık aynı zamanda ortaya çıkmışsa da piyasa 

ilişkilerinin liberalleşmesiyle açıklanamaz. Bilimsel yönlendirmeli, emsalsiz ölçüde 

bir marketing (pazarlama) mesaisi, ancak piyasaya yönelik oligopolistik kısıtlamalar 

nispetinde zaruri hale geldi. Bilhassa büyük sanayi işletmesinde teknik ve mali azami 

yarar ölçüleri arasında, tekelci rekabet denilen eğilimi güçlendiren bir çatışma su 

yüzüne çıkar.”95 Sivil toplumla siyasal toplumun kesişmesi olan kamusal alanda 

Habermas bir anlamda temsili liberal demokrasinin kuramını yapmıştır denilebilir. 

Tekyönlüleşen iletişim, televizyon sektörünün eğlendirme işlevinin masraflarının 

hayli yüksek oluşu, bu masrafların karşılanamaması sonucunda medyanın tekelci bir 

kimlikte oligopolist bir yapıya bürünmesi neticesini vermiştir. Siyasal alan sivil alanı 

hükmü altına alarak kendi muktedirliğini sivil alan üzerindeki tahakküm 

mekanizmalarıyla sağlayarak kamusal alanın çöküşüne neden oluyor. Habermas’ın 

sözünü ettiği araçsal aklı siyaset, seçim satıhlarında düşünürsek bunun 

yabancılaştırıcı bir akıl türü olduğunu görebiliriz. Habermas özne kavramının yerine 

“yaşantı dünyası” kavramını kullanmıştır. İletişim alanlarının biçimselleşmesi 

yaşantı dünyası üzerinde tahribat yapmıştır. 
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                             II. BÖLÜM      

 KÜRESELLEŞME VE YABA�CILAŞMA 

         

I. KISIM: KÜRESELLEŞME �EDİR?   

       

I. I. Küreselleşme ve Modernizm 

     Batı Avrupa’da ulus devletin kurulması süreci dört aşamadan geçmiştir. İlk 

aşamada 15. yy. ile 18. yy. arasında merkezi devletler ortaya çıkmıştır. İkinci 

aşamada toplumsal kitleler oluşan ulus kimliği çerçevesinde giderek artan oranlarda 

sisteme katılmaya başlamışlardır. Bundan sonraki aşamada bireyler siyasal sistem 

işleyişi içerisinde tebaalıktan aktif yurttaşlığa geçmişlerdir. Siyasal partiler ve 

muhalefetle birlikte Sanayi Devrimi ve ulusal devrimlerin doğurduğu çatışmalar, 

çekişmeler yaşanmıştır. En son aşamada devletin yönetim araçları genişlemiş, 

yeniden dağıtım araçları artmış ve kamusal hizmet genişlemesiyle ekonomik eşitliğe 

yönelik politikalar uygulanmıştır.96 Kapitalizmin doğuşu Venedik, Bruges, Anvers, 

Amsterdam, Londra çizgisini izlemiştir.97 Kapitalist üretim sisteminin doğası 

büyümeye, yayılmaya yöneliktir. Sermaye artışı ve coğrafi genişlemeye gereksinim 

duymaktadır. Max Weber kapitalizmi şu şekilde tanımlar: “Bugünkü kapitalist 

ekonomik düzen bireylerin içine doğdukları ve teklere, en azından birey olarak 

içinde yaşamaları gereken ve değişmez bir barınak veren uçsuz, bucaksız bir 

evrendir. Tekler alışveriş ilişkileri içinde oldukları sürece, onları ticari ilişkilerin 
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kurallarına uymaya zorlar. Kendini bu kurallara uyduramayan veya uydurmak 

istemeyen işçi nasıl işsiz olarak sokağa atılırsa, aynı şekilde bu kurallara karşı 

eylemde bulunan fabrika sahibi de ekonomik yaşamın dışına itilir.”98 Max Weber en 

yüksek oranlarda servet yapmak gayretinin Amerikan toplumunda olduğunu belirtir.  

     Lerner geleneksel toplumlarda siyasal katılma bulunmadığını, modern toplumların 

siyasal katılmaya dayandıklarını söyler. Bu anlamda siyasal katılma modernizmle 

yakından ilgilidir. “moderniste” sözcüğünü ilk kullanan kişi Rousseau’dur. Sözcük 

“modernus” olarak ilk kez Hristiyan Roma İmparatorluğu’nu paganizmden ayırmak 

için kullanılmıştır. Modernizm Peter Wagner’e göre bazı evrelerden geçmiştir. 

Başlangıçtaki kısıtlı liberal modernlik dönemi bir krizle sonlanmış yerini 

modernliğin kapanışına bırakmıştır. Modernliğin kapanışının ardından modernliğin 

ikinci krizi ortaya çıkmıştır.99 Z. Baumann modern insanın yüksüzleştirilmiş, 

yerinden edilmiş, arada kalmış münzevi bir hacı olduğunu söyler. Modernlik de 

“ancien regime” in çöküşüne verilmiş olan zorunlu tepki niteliğinde bir projeden 

ziyade uyum çabasıdır. Touraine, modernliğin gerçek tarihsel serüveninin öznenin 

rasyonalizmle birlikte kutsal düzene başkaldırması mücadelesinden rasyonalleştirici 

modellere karşı yürüttüğü mücadeleye geçişinin tarihidir demektedir.100 Octavio 

Paz’sa modernliğin ironik bir tasvirini yapar: “Modern toplumu İyi bir havalandırma 

tesisatıyla serinletilmiş bir cehenneme benzetebiliriz.”101  

     Modernizm Antony Giddens’a göre de toplumlara üç tür etkide bulunmuştur. 

Bunlar; süreksizlik (discontinuity), bağlamdan koparma (decontextualise) ve 

                                                 
98 Weber, Max, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Çeviren: Zeynep Aruoba, İstanbul, Hil 
Yayınları, 1997, s. 48  
99 Wagner, Peter, Modernliğin Sosyolojisi, Çeviren: Mehmet Küçük, İstanbul, Sarmal Yayınevi, 1994 
100 Gorz, A., 2001, s. 188 
101 Özbudun, S., Demirer, T., 1999, s. 101 
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düşünümselliktir (reflexivity).102 I. Wallerstein’sa modernitenin yaşamı üç alana 

ayırdığını belirtiyor: Devlet odaklı olan “siyasi alan”, “iktisadi alan” ve sosyo-

kültürel temelli “sivil toplum alanı” Modernitenin eleştirilmesi ve postmodernist 

düşünce de tartışmalı bir alanda durmaktadır. G. Şaylan’a göre moderniteye 

yöneltilen eleştirilerin haklılık payları olduğu söylenebilir. Ancak “…Eleştiri başka 

bir şeydir, eleştirilen bilginin yerine geçmesi söz konusu olan bilginin doğruluğu ve 

geçerliliği başka bir şeydir. Çünkü postmodern söylem her ne kadar kuramsal kurgu 

düşüncesini yadsımaktaysa da özgürleşme sorununu vurgulamakta ve böylece, 

dolaylı da olsa, siyaset ile ilgili yeni bir bilgi gereksinmesini dile getirmektedir. 

Postmodern kritik çerçevesinde ortaya atılan sivil toplumun genişlemesi, özel alanın 

kamu alanını da kapsayacak bir biçimde büyümesi ya da kısaca ifade etmek gerekirse 

yönetişim paradigması çerçevesinde ortaya çıkan yeni siyaset bilgi ve 

çözümlemesinin geçerliliği çok tartışmalı gözükmektedir.” 103 

     Hannah Aredt “İnsanlık Durumu” adlı yapıtında siyasal olanın şartı olan kamu 

alanının yok olmasından söz ediyor. Modern dünyanın yabancılaşmasının iki yönlü 

olarak izlenebileceğini belirtiyor. Yabancılaşma ilk olarak yeryüzünden evrene ve 

ikinci olarak dünyadan benliğe kaçışın köklerine kadar izlenebilir. Arendt “vita 

activa” kavramını kullanarak insan yaşamında temel olan ve insanları hayvanlardan 

ayıran şeyleri kastetmektedir. Bunlar “iş”, “ emek” ve “ eylem”dir. Arendt özgürlük 

konusunu bir tür belirsizlik halinden çıkış, kurtuluş olarak düşünüyor. Eylem hem 

bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerinin bir aracıdır hem de toplumların 

gereksindikleri ortak bir gerçeklik için gereken araçtır. Modern toplum bu bağlamda 

aslında birey için fazlaca bir katkısı olmayan örgütlülük durumudur. Kamusal alan 

                                                 
102 Bilgin, İhsan, “Anadolu’da Konut ve Yerleşmenin Modernleşme Süreci”, www.arkitera.com 
103 Şaylan, Gencay, Postmodernizm, Ankara, İmge Kitapevi, 2002, s. 296–297 
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modern toplumda özel alan tarafından topyekün ele geçirilmiştir.104 F. Schumpeter 

de çağdaş dünyanın içine girdiği bunalım halinden söz etmektedir: “Büsbütün 

şaşırtıcı olmamakla beraber modern teknolojinin biçim verdiği çağdaş dünya kendini 

bir anda üç bunalımın birden içinde bulmuştur. Birincisi insan doğasının insanlık dışı 

teknolojik, örgütsel ve siyasal düzenleri boğucu, tüketici bularak isyan etmesidir; 

ikincisi insan yaşamını besleyen canlı çevre inlemekte, sızlamakta ve kısmen çöküş 

belirtileri göstermektedir; üçüncüsü herkesin açıkça gördüğü gibi, dünyanın 

yenilenemez kaynaklarına, özellikle fosil yakıt kaynaklarına o ölçüde ulaşılmıştır ki 

hayli yakın bir gelecekte ciddi darboğazlar ve tam bir çöküş bizi beklemektedir.”105  

 

I. II. Küreselleşmenin Anotomisi: Çelişki 

     Türkiye’nin ekonomik, sosyal mevcutluğunu okumak için dünyayı, küreselleşme 

sürecini de doğru okumak gerekmektedir. Siyasal yabancılaşma tahlili yapabilmek 

küreselleşmenin ne olduğu, nereye gittiği, ülkemize olan/olası etkilerini 

değerlendirmek suretiyle olanaklı olacaktır. Bugünün küreselleşmesi hem yaygın, 

derin hem de yerleşik bir konumda gelişmektedir. Refah devletinin sosyal güvenlik 

anlayışı, kurumları önemli derecelerde tahrip olmuştur. Bu süreç birey düzeyinde bir 

uzaklaşma (estrangement) ve yabancılaşmaya neden olmaktadır.  

     Bugünün küreselleşmesi ilk küreselleşme vakıası değildir. Ancak diğer 

küreselleşmelerle kıyaslandığında kitle iletişim araçlarının, ulaşım, iletişim 

olanaklarının son derece şaşırtıcı hızda gelişmesi sayesinde daha etkili, kalıcı olduğu 

görülüyor. Örneğin İngiltere’nin topraklarında güneş batmayan imparatorluk olduğu 

                                                 
104 Arendt, Hannah, İnsanlık Durumu, Çeviren: Bahadır Sina Şener, İstanbul, İletişim Yayınları, 1994 
105 Schumpeter, E. F., Küçük Güzeldir,Çeviren: Osman Deniztekin, İstanbul, Cep Kitapları A.Ş, 1985, 
s. 111-112 
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zamanlardaki yayılma siyaseti de bir küreselleşmeydi. Elbette burada sözü edilen 

iletişim, bilişim, ulaşım teknolojilerinin hızlı gelişimleriyle birlikte ortaya çıkan 

teknoloji araçlarının küreselleşmesi değildir. Sadece bilgisayar, internet kullanımı, 

seyahat olanaklarının kolaylaşması gibi gelişmeler temelinde düşünüldüğü zaman 

küreselleşme olumlu bir süreçtir. Ancak konu bunlarla sınırlı değildir, sınırın diğer 

yüzündeki siyaset uygulamalarının da görülmesi gerekmektedir. Teknoloji 

araçlarının siyaset uygulamalarının amacı doğrultusunda kullanılması gerçekliği 

bireysel ve sosyal faydaya yönelik olumlu gelişmeler olan bu araçların siyaset 

mekanizması vasıtası olarak kullanılması tehlikelerini içinde barındırmaktadır. Samir 

Amin’e göre küreselleşme 1800’lü yılların ikinci yarısından sonra Çin ve Osmanlı 

Devleti’nin açılması, Hindistan’da İngiliz galibiyetinin pekişmesi ve Afrika’nın 1855 

yılından itibaren bölünmesiyle başlamıştır. Hatta edebi alanda Jules Verne ve 

seyahati de küreselleşmeye bir vurgu niteliğindeydi.  Küreselleşmeyle birlikte mal, 

birey, para, bilgi, kültür, teknoloji, suç gibi farklı olguların da ulus aşan yayılımı, 

dağılımı, bölüşümüne tanık oluyoruz. Küreselleşme oligarşik bir globalizm, merkezi 

bir globalizmdir ki bir tür muktedir olma geometrisi olarak görülebilir. Birleştirici 

olduğu kadar zıtlık üreten, parçalayıcı, katmanlaştırıcı sonuçlar doğurur. A. Gorz’a 

göre küreselleşme “toplumsuz bir iktidar” olarak “iktidarsız toplumlar” 

yaratabilmenin gayretindedir. Sermayenin, malların serbestçe hareket etmesine 

dayanan küreselleşme aynı zamanda suç, şiddet ve teröre de ulus aşan serbest hareket 

olanakları sağlamıştır. Örneğin Pakistan’daki yabancılaşma ve lümpenleşme, kötü 

yaşam şartları yarı-köylü kişileri fundamental İslam’a yöneltmiştir. Pakistan’da 

1982–1992 yılları arasında nüfus % 33 oranında büyürken temel hizmetlerdeki 

büyüme oranı % 6 civarındaydı.  
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     Küreselleşme hem bütünleşme hem parçalanma, bölünme, küçülme eğilimlerini 

ortaya çıkartmıştır. Süreç içinde bölgesel kurumlar, bölgesel birliktelikler (AB, 

ASEAN, NAFTA gibi) önem kazanıyor. Küreselleşme ekonomik, siyasal alanlarda 

bölgesel ittifakları zorunlu kılıyor ve her devlet bir bölgesel dayanışma içerisine 

girmeye çalışıyor. Türkiye’nin AB’ye girme isteğinin nedenlerinin bir bölümünü 

burada aramak gerekmektedir. Küreselleşme ayrıca güvenlik kavramının da 

sınırlarını genişletmiştir. Küreselleşmeyle birlikte güvenlik harcamaları özellikle son 

yirmi yılda büyük artışlar göstermiştir.106 “Enerji güvenliği”, “Askeri güvenlik”, 

“Siber güvenlik” gibi alanlarda ciddi derecede önemli güvenlik kavramları 

geliştirilmektedir. Yeni dünya düzeniyle birlikte savaşlar yahut yerel çatışmaların bir 

bölümü özel askeri şirketlere havale edilebilmektedir. Özel askeri şirketler lojistik 

destek, saldırı, savunma, istihbarat, askeri eğitim gibi alanlarda hizmet gören bir 

sektör durumuna gelmiştir.107 Ekonomik güvenlik konusu küreselleşme içinde 

uluslararası ilişkiler teorisindeki Realist okulun tabiriyle uluslararası anarşik sistemin 

siyasal yapısıyla ekonomik serbest pazar yapısı arasındaki ilişkilerde 

biçimlenmektedir.  

     Küreselleşme süreciyle birlikte olumsuzluklar da küreselleşmektedir. Sosyal 

patlamaların yanı sıra bulaşıcı hastalıklar da küreselleşmektedir. Deli dana, kuş gribi 

gibi hastalıklar ortaya çıktıklarında yerel düzeyde kalmamakta devletler, şirketler, 

bireyler arası ilişkilerde ulusal sınırlar ulaşım alanındaki gelişmelerin de 

kolaylaştırıcılığı sayesinde küresel düzeyde etki yeteneğine ulaşabilmektedirler.  
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I. III. Küreselleşme- Yeni Liberalizm İlişkisi 

     Küreselleşme ve yeni-liberalizm ilişkisini A. Giddens şöylece özetlemektedir: 

“Ekonomik piyasalara büyük önem veren yeni sağ düşünceleri, yeni 

muhafazakarlıktan çok neo-liberalizm olarak tanımlamak uygun olacaktır. Kapitalist 

girişimciliği artık modern uygarlığın sorunlarının kaynağı olarak görmüyor Neo-

liberaller. Tam tersine iyi olan her şeyin çekirdeği sayıyorlar onu.”108 Liberalizm ile 

muhafazakarlığın birleşmesi gizemli bir birleşmedir. (unio mystica) 

     Küreselleşme varoluşunu dikotomiler üzerine oturtmuştur. Bunun bir yansıması 

da Medeniyetler Çatışması kavramıdır. Medeniyetler çatışması Soğuk Savaş’ın sona 

ermesiyle birlikte ideolojiler çatışmasının bitmesiyle oluşan boşluğun kültürel, dinsel 

çatışmalar çıkması arzusuyla doldurulması girişimidir. S. Huntington, Fransız 

Devrimi’yle Sovyet Devrimi yılları arasındaki ulus-devletler çatışmasının, SSCB’nin 

yıkılışına kadar süren ideolojiler çatışmasının sonrasında uygarlıkların, kültürlerin 

çatışmalarının çıkacağını söylemiştir.109 İki kutuplu dünya sisteminin sona ermesiyle 

birlikte kutuplardan birisinin siyasal, ekonomik etki alanının diğeri tarafından kontrol 

altına alınması sürecinde bir geçiş aşaması olması temelinde aslında konunun 

belirgin olmayan bir yönü bulunmamaktadır. G. Bauthaul geçmişteki din savaşlarının 

yerini gelecek yıllarda ülkelerin nüfus fazlalıklarından kaynaklanan savaşların 

alacağı öngörüsünü yapmıştır. Küreselleşme Soğuk Savaş sonrasında dünya siyaset 

dengelerinin yeniden inşa edilmesidir. Bu dengeler kökenleri Stalin’le Churchill 

arasında 1944 yılındaki “Yüzdeler Antlaşmasına” kadar gitmektedir. Bu antlaşmada 

her iki devletin de Doğu Avrupa ülkeleri üzerinde sahip olacakları üstünlük yüzde 
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ifadelerle belirlenmişti.110 İngiltere’nin gücünün 2. Dünya Savaş’ında tükenmesiyle 

İngiltere’nin kaldığı yerden ABD devam etmiştir. Soğuk Savaş zamanında 

sosyalizmin etki alanında yer alan bölgelerin sosyalizmin çöküşüyle birlikte 

biçimlendirilmesi, yapısal uyum politikaları, özelleştirme, merkezsizleştirme 

kavramları hep küreselleşmeyle bağlantılı kavramlardır. ABD Başkanı Truman daha 

5 Nisan 1946’da Ordu Günü’nde Missouri ve Providence gemilerinin İstanbul’a 

vardığı güne denk gelen konuşmasında şu siyaset izahatını yapmıştır: “Nazarlarımızı 

yakın ve Ortadoğu’ya çevirdiğimiz zaman, bu bölgenin vahim meseleler arz ettiğini 

görüyoruz. Binnetice bu bölgenin büyük iktisadi ve stratejik önemi vardır ve bu 

bölgeyi teşkil eden milletler, kuvvetli bir tecavüze mukavemet için, ne teker teker ne 

hep birlikte kafi derecede kuvvetli değildir. Yakın ve Ortadoğu’nun bölge dışı büyük 

devletler arasında bir rekabet sahnesi teşkil ettiğini ve bu rekabetin birdenbire bir 

çatışma doğuracağını kestirmek kolaydır. Bununla beraber dünyanın bu mühim 

kısmında sulhu korumak ve kuvvetlendirmek istiyorsak, buranın yalnız muhtariyet 

ve istiklalini temin etmekle iktiva edemeyiz. Yakın ve Ortadoğu milletleri 

kaynaklarını geliştirmek, hayat seviyelerini yükseltmek istiyorlar. Amerika bu 

arzunun yerine getirilmesi için elinden geleni yapacaktır.”111  

     Reel sosyalizmin çökmesiyle birlikte küreselleşme hem dünyanın 1990’lar sonrası 

yeniden kurulmasında satranç taşlarının tahtaya stratejik yerleştirilmesinin adı hem 

de temsili liberal demokrasinin içine girdiği en son sistemik krize kendisini yeniden 

üreterek verdiği yanıttır. “İlginç olan nokta, bu büyük zafere ulaştığı anda liberal 

temsili demokrasinin ağır bir krizle karşılaşmış olması ve bu krizin giderek ağırlaşma 
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eğilimi sergilemesidir.”112 Ayrıca Antony Giddens’a göre temsili liberal demokrasi 

halkın doğrudan katılımını tümüyle içermediğinden politik alana hapsedilmiş 

durumdadır. Küreselleşmenin etkileri de “İmal edilmiş belirsizlikleriyle birlikte, 

piyasalar üzerindeki denetim ve düzenlemenin kalkması açısından” 

anlaşılabilmektedir.113  

Temsili liberal demokrasinin kurumları ve iktidara ulaşabilme araçları 

küreselleşmeyle birlikte dönüşüm geçirmekte ya da bu dönüşüm ciddi biçimde talep 

edilmektedir. Bu bağlamda F. Hayek’in düşüncelerinin amacı da yerini bulur. 

Hayek’e göre “Temel amaç, ekonomik yaşamı demosun elinden kurtarmaktır ve 

anayasalar bu doğrultuda yeniden yazılmalıdır. Hayek, buna ek olarak, yasama 

organının ekonomiye müdahale edemeyecek bir hale getirilmesini önermektedir. 

Bunun için de somut olarak, seçilme yaşını 45’e yükseltmek, yasama organını 15 

yıllık dönemler için seçmek gibi öneriler ortaya atmaktadır.”114 

 

I. IV. Gelişmekte Olan Ülkelerin Durumu 

     Gelişmekte olan ülkelerin 1980–1994 yılları arasında dış borç artışlarını (milyar 

dolar) veren tabloya göre ülkelerin kısa ve uzun vadeli dış borç kullanımlarıyla IMF 

kaynaklı kredi kullanımları doğru orantılıdır.115  
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113 Giddens, Antony, 2002, s. 48 
114 Şaylan, G., a.g.e, s. 142 
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Toplam dış borç 

 
Uzun vadeli borç 

 
Kısa vadeli borç 

          IMF 
Kredisi kullanımı                

1980   658   481 164 12 

1981   672   498 159 14 

1982   745   557 168 20 

1983   807   633 140 33 

1984   843   675 132 36 

1985   990   809 141 40 

1986       1218   996 179 43 

1987 1369 1128 198 43 

1988 1375 1127 213 35 

1989 1427 1151 244 32 

1990 1539 1226 278 35 

1991 1627 1286 303 38 

1992 1696 1328 329 38 

1993 1812 1424 349 39 

1994 (tahmini) 1945 1538 366 41 

 

3.Dünya ülkelerinin borç geri ödemeleri UNİCEF’in araştırmalarına göre bu 

devletlerin ortalama olarak sağlık harcamalarından % 50, eğitim harcamalarından % 

25 ve toplam gelirlerinden 4/3 oranlarında düşme olmasına neden olmuştur.116 Bu 

devletler isteseler bile sosyal devlet politikası temelli uygulama yapamayacakları 

anlamına gelir.  

Bugünkü küreselleşme ve dünyada yaygınlaşan Anglosakson kültürüyle ilgili olarak 

bunun gerçekte çok da olumlu bir ivme olmadığına örnek Almanya’nın Osmanlı 

Devleti’ne etkileri verilebilir. “…Gerçekte Alman nüfuzunun artmasıyla Türkiye’ye 

Kant, Hegel, Schelling, Feuerbach ve Marx’la gelişen klasik Alman felsefesi, Alman 

edebiyatı, tekniği ve doğa bilimleri gelmedi. Belki de Osmanlı imparatorluğu’nun 
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kültürel reform tarihinin, Rusya tarihindeki reformlardan önemli bir farkı budur. 

Alman kültürü Türkiye’ye sadece; arkeolojik zenginlikleri yağmalayacak kazılar, 

Beyoğlu’ndaki Viyana operetleri, Almanca eserlerin Fransızca üzerinden yapılan 

eksik ve yanlış çevirileri ve büyük ölçüde de Alman otoriteryanizmi ve militarizmine 

hayranlık duyguları olarak geldi.”117  

 

I. V. Yapısal Uyum Politikaları 

     IMF “hayalet” ekonomiler icat eden uluslararası bir fondur. Burada karşımıza dış 

borçların ödenmesinin muntazamlığını sağlamaya yönelik geçici iyileştirmeler 

bütünü olarak “yapısal uyum politikaları” çıkmaktadır. “Karşılıklı bağımlılık 

ilişkilerinin geçerli olduğu bir dünya ekonomisinde ulusal düzeydeki yapısal uyum 

politikalarının toplamı dünya ticaret ve ekonomik büyüme yapılarında bir “küresel 

uyum”a yol açar.”118 Chossudovsky’e göre yapısal uyum politikaları; ticarette 

liberalizasyon, devlet girişimlerinin özelleştirilmesi, vergi reformu, toprak kullanımı 

ve tarımsal alanların özelleştirilmesi, sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi, 

bankacılık sisteminin kuralsızlaştırılması, kirli paranın borç adına yeniden 

çevrimiçine sokulması, yoksulluğun hafifletilmesi/yönetilmesi, sahte parlamenter 

kurumların desteklenmesiyle kendisini göstermektedir.119 Yapısal uyum politikaları 

Kanun hükmünde kararname ilişkisi de incelenmeye değer bir konudur. Ülkelerin 

ulusal hukuklarına dair mevzuatın temsili demokrasi kıstasları içerisinde çabuk bir 

biçimde değiştirilebilmesinin güçlüğü KHK’larla hızlıca kanun maddesi 

değiştirilebilmesi olanağı sağlar. 1980 yılından sonra ülkemizde de KHK 

                                                 
117 Ortaylı, İlber, Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman ,üfuzu, İstanbul, İletişim Yayınları, 1998, s. 
91 
118 Chossudovsky, M., 1999, s. 93 
119 Chossudovsky, M., a.g.e, s. 73–80 
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uygulamaları kolay bir yol olarak sıklıkla tercih edilmektedir. “1971 Anayasa 

değişikliği ile hukukumuza giren KHK kurumunun giderek yaygın bir uygulama 

alanına kavuşup, yasanın yerini alan bir olağan düzenlemeye dönüştüğü dikkat 

çekmektedir.”120 Taner Timur da 1980 yılından sonra Türkiye’de kanun hükmünde 

kararnamelerin küreselleşmenin yapısal uyum zorunluluklarının yürürlüğe 

koyulabilmesinin kolay bir yolu olarak uygulandığını söyler. Kanun hükmünde 

kararname sistemiyle yapısal uyum politikalarının uygulamaya sokulması yolu Latin 

Amerika ülkelerinde de kullanılmıştı.121 Bu durum fazlaca hukuksal sorunu da 

beraberinde getirmiştir. Tacitus: “Devlet ne kadar yozlaşmışsa o kadar çok kanun 

vardır.” der. 

 

I. VI. Küresel Tekdüzelik 

     Küreselleşme ortak kültür paylaşımı için üretilen ürünlerin popülerleşmesi ve aynı 

zamanda ulaşım- iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeye paralel olarak bir 

“küresel tekdüzelik” getirmektedir. BBC Başkanı J. Birt “Gelecek yüzyılda kültürün 

toptan globalleşmesi riski var. Amerikanlaşmış bir dünya kültürü böylece 21. 

yüzyılda ortaya çıkacak.” demişti.122  Tek türe dönüştürücü bir işlev taşıyan global 

kültür bir kurye, kargo kültürüdür. “Küreserbestleşme”nin aslında yeni tür bir 

güdümlü insan oluşumu yarattığı söylenebilir. Romalılar köleleri ses çıkaran araç 

“instrumentum vocale” olarak tanımlamışlardı. Oysaki I. Kant demektedir ki “İnsan 

her zaman ilk ve tek amaçtır. Hiçbir zaman bir araç haline gelmemelidir.”  

                                                 
120 Gözübüyük, Şeref ve Tan, Turgut, İdare Hukuku 1. Cilt, Ankara, Turhan Kitapevi, s. 74  
121 Timur, Taner, Küreselleşme ve Demokrasi Krizi, Ankara, İmge Kitapevi, 2000, s. 336  
122 Özbudun, S. ve Demirer, T., 1999, s. 99 
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     Dünyada herkesin aynı anda aynı şeyleri yapması, benzer davranış rollerini 

oynaması tartışılır bir konudur. Birincisi buna zaten gerek yoktur, ikincisi insanların 

benzer hatta aynı davranışlarda bulunmaları kişisel tercih ve beğenilerini, bugüne 

değin değişik kültürlerin taşımış oldukları birikimleri de ortadan kaldırmak anlamına 

gelmektedir. Schopenhauer diyor ki: “Herhangi bir insan nasıl vakit geçireceğini, 

üstün bir insansa vaktini nasıl tasarruf edeceğini düşünür.” Böylelikle küreselleşme 

pratiklerinin bir kültürsüzleştirme düzeneğine sahip olduğunu belirteceğiz. W. Reich 

“Kültürün kölelere gereksinimi olduğu söyleniyor. Ben hiçbir kültürün kölelik 

üzerine kurulmadığını söylüyorum. Platon’dan beri kültür kuramlarıyla 20. yy.’da 

böyle alay etmek korkunç bir şey. ‘İnsan Kültürü’ henüz üretilmedi küçük adam.” 

diye yazıyordu.123 

     Terry Eagleton piyasa mantığı hakkında şöyle söylemektedir: “ Haz ve çoğulluğa, 

geçicilik ve süreksizliğe, bireyi yalnızca kendisinin geçici bir etkisi gibi gösteren 

büyük bir merkezsiz arzu şebekesine yaslanan bir mantık…”124 İnsanlar Amerikan 

malı tüketirlerken aslında Amerikan tipi bir yaşam biçimini; bu yaşam biçimini 

istemeye, yaşamaya dair bir hayali tüketmektedirler. Bu tüketim gayreti Ritzel’in 

“her yerdeymiş gibi görünme” dediği durumu anlatmaktadır. Bireyin yaptığı son 

derece sıradan bir tüketim bile olsa kendisini dünyanın her yerinde olma ya da en 

azından öyle görmesini anlatır. Çin malı tüketirken ise neyin hayalini tükettikleri 

belirsizdir! Belki de taklidin taklidini tüketmenin verdiği meta fetişizmini ucuz 

yollardan yaşamaya ait bir tüketim. Karşımızda olan insan tipiyse her daim edilgin, 

kabul edici, onaylayıcı bir tüketici insan tipidir. Ekonomi tipi karakter 

diyebileceğimiz bu insan tipi tüketen, rekabet eden, ekonomik hırslı ve tüm bunları 

                                                 
123 Reich, W., Dinle Küçük Adam, Benek Yayınları, Yeşim Dizgievi, s. 17 
124 Eagleton, Terry, Postmodernizmin Yanılsamaları, Çeviren: Mehmet Küçük, İstanbul, Ayrıntı 
Yayınları, 1999, s. 155 
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öğütleyen bir insandır. Tüketici insan tipi için Marx’ın tabiriyle “eşya–insan” 

denilebilir.  

     Küresel kitle kültürünü Stuard Hall sanayileşmiş batı devletlerinin sermayelerinin 

yoğunlaşması, teknolojilerindeki gelişmelerle bağlantılı olarak görür. Bu oluşan 

kitlesel kültür konuşma dilinin İngilizce olduğu, merkezi Batı olan ve merkezden 

çevreye yayılan bir kültürdür. Küresel kitle kültürü yayıldığı yerlerdeki yerel 

kültürleri ortadan kaldırmamakta içine almakta, onları örtmektedir.125 G. Orwell ünlü 

kitabı 1984’te şöyle yazar: “Sonra büyük Biraderin de yüzü kayboldu ve yerine 

partinin üç sloganı iri süssüz harflerle ekranda belirdi: Savaş barıştır, özgürlük 

köleliktir, bilgisizlik kuvvettir.”126 

 

I. VII. Küreselleşme ve Siyasal Katılma 

     Küreselleşmenin siyasal yabancılaşmaya neden olduğu söylenebilir. Liberal 

ekonomik düşünce mülkiyeti, mülk sahibi olmayı kutsallaştırırken, liberal 

düşüncenin muhafazakar düşünceyle yaptığı butlan evlilikle oluşan neo-liberalist 

düşünce mülkiyetsizleştirme süreçlerini bünyesinde barındırmaktadır. Aslında bir 

“düzleşme” olan küreselleşme uluslararası kuruluşlar aracılığıyla kendisini yeniden 

üreten bir tür bürokratik yayılmacılık olarak nitelendirilebilir. Örneğin Seattle 

hareketiyle tepki gösterilen Dünya Ticaret Örgütü için Fransız José Bove şöyle 

demektedir: “DTÖ kendi kurallarını bildiren, onları dayatan ve ihtilafları çözüme 

bağlayan – Anlaşmazlıkları Çözümleme Organı- bir sistemle donanmıştır. Böylece 

DTÖ yasama, yürütme ve yargıyı tek başına ele geçirmiş! Aydınlanma Çağı’ndan 

                                                 
125 Hall, Stuard, The Local and The Global: Globalization and Ethnicity, Edited: A. D. King, 
Culture, Globalization and The World  System, New York, Mac Millan, s. 19 
126 Orwell, George, 1984, Çeviren: Nuran Akgören, İstanbul, Can Yayınları, 1984, s. 24 
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beri bunları birleştirmenin anti-demokratik olduğu bilinir, hatta Fransız Devrimi’ne 

bile bu sebep oldu…”127  

     Yüzergezer bir dünya olan (floading world) küreselleşmeyle mülkiyetsizleşen 

kitlelerin mülk’e yabancılaşmaları dolayısıyla siyasal sisteme, devlet işleyişine de 

yabancılaşmalarına neden olur. ABD eski Başkanı Reagan ABD’nin bir polis devlet 

olmadığını, sokaklarda yaşayan insanları zorla evlerine sokamayacaklarını 

söylemekteydi. Belki de toplumlar bireysel mülklerini korumak gayretiyle, bireysel 

çıkarlarını kollamak zorunluluğuyla yabancılaşmaya doğal veya doğal olmayan 

tepkiler verebilecektir. Küreselleşen sermaye birikimi demek ki “yoksullaşma”, 

“mülksüzleşme” ve “yeni toplumsal hareketler” olarak antitezinde kendi olumsuz 

diyalektiğini kurmaktadır. Bu noktada Zapatista hareketi ve Seattle’daki 

küreselleşme protestoları küreselleşmeye karşı bir alternatif olarak görülebilir mi 

sorusu tartışılabilir.128  Zapatistalar 1917 Meksika anayasası tarafından kendilerine 

tanınmış olan mülkiyet haklarını engelleyen Nafta Antlaşmasına karşı durmuşlardır. 

Zapatista fikriyatı bugüne kadar ortaya çıkmış olan toplumsal hareketler, karşı 

çıkmalarda olduğu gibi bir alternatif iktidar söylemi oluşturmadan, iktidarı elde 

etmek kaygısı gütmeden küreselleşmenin mülksüzleşmelerine, yoksullaşmalarına, 

topraklarını yitirmelerine neden olmasına karşı çıkmışlardır. Bu anlamda 

Zapatistaların düzene karşı çıkma düşünceleri ve yöntemleri farklılık taşımaktadır. 

Meksika’daki siyasal partilere uzakta kaldılar. Siyasal katılım anlamında kendi 

kendilerini yönetmeye dair bir çeşit yönetişim yarattıkları söylenebilir.   

Peki, küreselleşme gerçekten zararlı olan bir döngüyse ne yapmak gerekecektir? Bu 

soruya bir görüş küreselleşmeye karşı ulusalcılık şeklinde direnmek gerektiği 

                                                 
127 Bove José ve Dufour François, Dünya Satılık Değildir, Çeviren: Tülin Yaylagül Gürsel, İstanbul, 
İletişim Yayınları, 2001, s. 186  
128 Şaylan, G., 2. Baskı, s. 9-15 
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söylemektedir. Bir başka görüş küreselleşmenin engellenemez olduğunu öyleyse 

yapılması gereken şeyin küreselleşmenin doğuracağı zararları minimuma 

indirebilmek adına uyum yollarının bulunması gerektiği düşüncesini savunmaktadır. 

Tarihi insanlar yapar ve insan ontolojisinin dışında engellenemez olarak 

küreselleşmeye bir yüce nitelik eklemek antropomorfizmdir.  

 

I. VIII. Fransa’da Gettoların İsyanı 

    Latin Amerika ülkelerinde Kuzey-Güney Amerika Serbest Ticaret Antlaşması’nın 

uygulanması fikrine verilen ortak tepkiler, Fransa’da gettolardaki şiddet hareketleri 

küreselleşme içerisinde ortaya çıkmış olgulardır. Fransa gettolarındaki ayaklanmaya 

küreselleşme ve siyasal yabancılaşmayla birebir ilgisi olması nedeniyle değinmek 

gerekmektedir. Fransa’da Paris dahil 25 yönetim bölgesinde olağanüstü hal ilan 

edilmesine neden olan getto ayaklanması için Fransız sosyolog Tourain “Dışlama, 

reddetme ve ayrımcılığın” nefret doğurduğunu söylüyor. Ayaklanmadaki siyasal 

katılım gruplarına baktığımız zaman Araplar ve Afrikalı siyahları görüyoruz. Tourain 

getto ayaklanmasını Fransız hükümetlerinin başarısız bütünleşme politikalarının, 

yükselen militarist dinciliğin ve sosyal konutların gettolara dönüşmesinin 

önlenememesinin doğurduğunu söylüyor. 1960’lı yıllarda toplumsal fonların 

kullanılarak sosyal konutların inşasıyla kent dışına etnik grupların taşınması 

gerçekten de yabancılaşmayla sonuçlanmıştır. Gettolardaki apartman blokları her 

katta 6 dairenin bulunduğu büyük 17 katlı blok apartmanlardan oluşmaktadır. Bunlar 

“bekleme mahalleleri”dir. Konutların ilk yapıldığı, henüz tümüyle gettolaşmadığı 

“sosyal refah devleti” yıllarında buralarda orta sınıf Fransızlar da yaşamaktaydılar. 

Fransızların zamanla taşınmalarıyla bloklar tümüyle “Fransızsız” kaldı. 
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Ayaklanmadaki siyasal katılım gruplarına baktığımız zaman Araplar ve Afrikalı 

siyahları görüyoruz. Toplumun alt sınıflarından oluşan bu yabancılaşmış kesimlerde 

ağır bir işsizlik yükü bulunmaktadırlar. Wallerstein’a göre isyan, yoksulluğa, 

işsizliğe, Fransız polisinin ırkçı tutumuna ve her şeyden önce Fransız vatandaşı 

olmalarına rağmen kabul edilmemeye karşıydı ve ayaklananlar kültürel azınlık olarak 

yaşamlarını sürdürme haklarının da olduğunu hissediyorlardı.129 Bu isyanın Fransız 

Devrimi’nin sahibi “eşitlik, özgürlük, kardeşlik” düşüncelerinin doğduğu yer olan 

Fransa’da küreselleşme çağında ortaya çıkması ilginçtir. Fransa’da bürokraside, 

devletin idari kadrolarında, parlamentoda Kuzey Afrikalı bulunmamaktadır. Ülkenin 

İçişleri Bakanı Sarkozy’nin getto ahalisini “La Racaille” (ayaktakımı) olarak 

nitelendirmesi ayaklanmanın şiddetini ve süresini arttıran temel bir etken olmuştur. 

Getto olarak nitelendirilen kentlerin “yedek mahallelerinde” demek ki 

yabancılaşmayı hem kültürel, toplumsal, hem ekonomik, hem de siyasal temalarda 

besleyen bir itilme, dışarıda tutulma, öteleme koşulları güçlü biçimde belirmektedir. 

H. Uluengin’e göre Fransa’daki ayaklanma Fransa’nın göçmen politikalarından ve 

dışlama, refleksinden kaynaklanmamaktadır. Bu ayaklanmaların nedeni gettolarda 

hakim durumdaki özne olan bizatihi Mağribi kültürden kaynaklanmaktadır.130   

     ABD’de yapılan araştırmalarda gettolarda oturmak zorunda kalmış orta sınıf üyesi 

zenci kişilerde yabancılaşma oranı yüksek bulunmuştur. Daha sıklıkla beyazların 

bulundukları kent dışındaki üst sınıfa ait semtlerde oturan orta sınıfa mensup 

zencilerdeyse toplumun genel kültür kalıplarına uymaya çalışan ve daha az 

yabancılaşma belirtileri gösteren sonuçlar elde edilmiştir. 1965 yılında ABD Çalışma 

Bakanlığı’nın yapmış olduğu araştırmanın sonuçları da zencilerle beyazlar arasındaki 

                                                 
129 Wallerstein, I., Fransa’da Ayaklanmalar: Alt Sınıfların İsyanı, www.Sendika.Org 
130 Uluengin, Hadi,” Irkçı Mı?”, Hürriyet, 10 Kasım 2005 
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ekonomik, toplumsal farklılıkların ve zenciler arasındaki işsizlik oranlarının giderek 

arttığını göstermektedir.131 Avrupa devletleri ekonomilerinin eskisi kadar istihdam 

yaratıcı niteliğinin olmaması, küreselleşmeyle birlikte işgücü ucuz olan ülkelerde 

yatırımların karlı görülmesi, AB projesi kapsamında eski Doğu Bloku ülkelerinden 

Avrupa’da çalışmaya gelen yeni göçmenler gibi etkilerle artık Avrupa’da göçmen 

kitlelere gereksinim kalmamıştır ki bu aynı zamanda beraberinde hoşgörüsüzlüğü 

getirmiştir. Bu noktada medeniyetler çatışması kavramı temelinde küresel güdüleme, 

denetleme mekanizmalarıyla yaratılan dinsel ve etnik yeni mücadele alanları 

nedeniyle farklı kültürlerin birbirlerine bakışlarında olumsuz duyguların 

belirebileceği öngörüsü yapılabilir. Avrupa devletleri içinde hoşgörüsüzlüğün ve 

çokkültürlülüğe tepkilerin artmasına örnek olarak EUMC’nin (Avrupa Irkçılık ve 

Yabancı Düşmanlığı Gözetleme Merkezi)  yaptığı “Halkların Azınlıklara Karşı 

Tutumu” araştırması bu hipotezi destekleyen veriler sunmaktadır. Araştırma 1997, 

2000, 2003 yılları anketlerinin bir derlemesidir. Anketlere göre çokkültürlülüğü 

istemeyen toplumların başında Yunanistan % 59, Estonya % 50,8 ve Letonya % 43,9 

gelmektedir. Almanya’da bu oran % 36,2, İtalya’da % 23,9, Fransa’da % 22, 

İngiltere’de % 20,3’tür. Türkiye’nin çok kültürlü toplum istememe oranı ankete göre 

% 21,3’tür. En düşük üç yüzdeyse İsveç, Romanya ve Kuzey İrlanda’da sırasıyla % 

12,5, % 10,3 ve % 7,1’dir. Göçmen istemiyoruz diyen ülkelere bakıldığında ilk 

sırada gene Yunanistan % 87,48 oranıyla yer almaktadır. Bu oran İngiltere’de % 

51,4, Almanya’da % 47,54’tür. En düşük göçmen istememe yüzdesiyse % 14,64 ile 

İsveç’tedir.132  
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     Yabancı olarak addedilmekle de yabancılaşmanın ortaya çıkabileceği söylenebilir. 

Örneğin Almanya’da yaşayan Türklerin genel itibariyle içlerine kapanık biçimde 

yaşadıkları, yıllarca Almanya’da yaşamış olduğu halde Almanca konuşmayı 

bilmeyen kişiler oldukları söylenmektedir. Bu davranış yapısının nedenlerinden bir 

tanesi Almanya’da Türklere nasıl bakıldığıyla ilgili olabilir. Türkler Almanya’da 

genellikle yabancı “Auslander” olarak adlandırılmaktadırlar.  Oysa Almanya’da 

bulunan Türklerin yaklaşık üçte biri Almanya’da doğmuştur.133  

         

I. IX. Mikro Kimlikler İnşası 

     Eric Ericson: “İnsanın olmak istediği şeyle dünyanın olmasına izin verdiği şeyin 

buluşma noktası kimliktir.” demektedir. G. Şaylan kimliği “direnişçi kimlik” ve 

“meşrulaştırıcı kimlik” olarak ikiye ayırır. “Örneğin, geleneksel ulusal kimlik 

meşrulaştırıcı bir işleve sahiptir. Direnişçi kimlik ise yeni oluşum ya da projelere 

temel sağlamaktadır. Bugünün en önemli sorunlarından biri direnişçi kimliklerin 

etkinlik ve çeşitlilik açısından olağanüstü bir artış sergilemesidir.”134  

     Küreselleşme dünya bütünlüğüne dair bir söylem taşırken yerelleşme, 

bölgeselleşme oluşumlarını arttırarak bir tür kimlik sorunları icadı siyaseti 

uygulamaktadır. Türkiye’de siyasal yabancılaşmanın oransal artışı küreselleşmenin 

olgusal tutarlılığını kuvvetlendirecektir. Tıpkı merkez-çevre zıtlığı içerisinde çevre 

ülkelerde artan siyasal yabancılaşmanın küreselleşmeyi kuvvetlendireceği gibi. 

Tarihsel zamanlar, devirler içerisinde bir ulus olduklarının farkına varmamış etnik 

grupların siz ulussunuz direktifiyle ulus olduklarını/olabileceklerini düşünmeye 
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Almanya’ya Uyumu: Bazı Klişeler ve Araştırma Sonuçları, T.C Berlin Büyükelçiliği, Yayın No: 1, 
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134 Şaylan, G., 2002, s. 301 
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başlamaları ironiktir. Bilindiği gibi kültür ve uygarlığın birtakım göstergeleri vardır: 

Özgün bir mimari, sanat, bilim, felsefe üzerine verilmiş olgun yapıtlar, gelişkin 

toplumsal ilişkiler ağı ve bunu yönetme kudretindeki devlet işleyişi gibi. 

Küreselleşmeyle yeşeren mikro kimlikler inşaatı kurmaca milletler oluşturma 

gayretini tanımlamaktadır. Güdümlü olduğu oranda bağımlı bir etnik kabile idaresi 

anlamına gelen inşa süreci ekonomik gelişme, insan yapısında birikimsel bir değişme 

sonucunda oluşan demokrasi idaresinin etnik kabilelere benimsetilmeye 

çalışılmasıyla farklı bir görünüm arz eder.  

     Küreselleşme sürecinde ulus-devletlerin beledi devletlere dönüşmesi söz 

konusudur. Bu “küresel etnik belediyecilik” ulusların ulusçuklara dönüşmesi 

anlamına gelir. “Küreselleşmenin etkileri yerel hareket içeriklerini boşaltmaya 

eğilimlidir, dolayısıyla etkilenenlerin düşünerek davranma temelinde bir yeniden 

düzenlemeye gitmesini gerekli kılar ve bu yeniden düzenlemeler de karşılığında 

küreselleşmeyi etkiler. Böylece, önemli değişiklikler kişisel kimliklerimizin yapısını 

bile etkileyerek, günlük yaşamın çarpıklık ve eğriliklerinde ortaya çıkar. Benlik 

düşünerek yürütülen bir proje haline gelir; giderek beden de. Bireyler yalnızca 

nesilden nesile aktarılan, miras alınan ya da geleneksel bir kurum üzerine kurulan bir 

kimlikle tatmin olamaz artık. Bir kişinin kimliğinin büyük ölçüde keşfedilmesi, inşa 

edilmesi, etkin olarak güçlü tutulması gerekmektedir.”135 Küreselleşmenin 

oluşturduğu kolektif kimlikler birlikteliğinin icadı, bireylerin aslında kim olduklarını 

bilmedikleri bir kim’liğe daha doğrusu kimliksizleşmeye neden olmaktır. Etnik 

kimlikler icat edilmesi kimlik bulmak değil tersine kimliksizleşmektir. Bu kendi 

içinde parçalanma, doğal olmayan farklılıklar yaratma mekanizmalarını barındırır. 

                                                 
135 Giddens, A., 2002, s. 85 
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Etnik kimlik icadı siyasal, militarist bir dış devletçe üretildiğinde bu dış doğum aslen 

bir kimliksizlik ve bunalım halidir. Nereye ait olduğunu bilememe nevrozu yaratır. 

Ortaya çıkartılan kimlik kendi içinde tutarsız bir muğlaklık, kendi dışında da 

toplumsal bütünle fikri veya gayrinizami harp pratiğinde çatışmaya yönelecek 

potansiyelleri doğurur.     

     Ransford 1960’lı yıllarda ABD kentlerinde ortaya çıkan Watt isyanını incelemişti. 

Ransford’a göre toplumsal izolasyon güçsüzlük duygusunu doğurmakta ve 

güçlendirmektedir. Toplum içerisinde azınlık uygulamasına tabi tutulmak 

hoşnutsuzluk yaratmaktadır. Bu anlamda alt kimlik ve üst kimlik tartışmaları bir tür 

ulus-devlet dışı kimlik ihalesidir. Fransa ve Cezayir, İngiltere ve Hindistan gibi 

ülkeler örneklerinde olduğu gibi bu kavramlar sömürgecilik ve sömürgecilik sonrası 

toplum aşamalarında ortaya çıkan kimlik boşluklarının doldurulmasına yönelik 

olarak oluşturulmuş azgelişmiş ülke sosyolojilerinin kavramlarıdır. Alt kimlik ve alt 

kültür kavramları da birbirinden farklıdır. Alt kimlik toplumdan yabancılaştırıcıdır. 

Örneğin Fransa’daki getto ayaklanmasında ayaklanmanın özneleri alt kimliktirler. 

Alt kültürlerse toplumun ortalama yapısından farklı bir yaşam biçimini yeğleyen 

kültür adacıklarıdır. Örneğin Rock kültürünü ve yaşam biçimini benimsemiş bir alt 

kültür grubunun seçimlerde oy vermeme tercihinde bulunması bilinçli, rasyonel 

nedenleri olan bir tercih olabilir. Kendi seçimleri adına yaşadıkları yaşam biçimi 

devlet örgütlenmesi ve demokratik sistem işleyişine katılmamanın oluşturduğu 

yabancılaşmaları uzaklaşmacı, zararlı değildir. Alt ve üst kimlikse bu durumdan 

farklıdır. Kimliği yahut vatandaşlığı alt ve üst olarak ikiye ayırdığımız zaman bütün 

ve parça için eşit olmayan bir ilişkiler ağı ortaya çıkmaktadır. Bütün üstün parça 

zayıf ya da tersine parça üstün bütün zayıf olduğunda ne olacaktır? Alt ve üst kimlik 
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ulus-devlet ve sosyal devlet gerçekliklerini dışlayan, törpüleyen bir düşünce 

üslubudur.  

     Avrupa’da çokkültürlülük kuramının ekonomik zorlukların büyümesine paralel 

olarak pratikte zedelendiği görülmektedir. Farklı kültürel kimlikleri barındıran 

ögelerin gettolaşması eğilimi ve Avusturya, Fransa gibi ülkelerde yükselen ırkçılık 

düşüncesi bunun delilidir. Gettoların tecrit ve ötekileşmiş görünümleri, 

çokkültürlülüğün çok’luğunu tekkültürlülüğe yöneltebilme potansiyelini içinde 

saklamaktadır.  

     Sadece Yugoslavya devleti parçalanırken yaşananlar dahi dünyanın geleceğinin 

barbarlıkla mı uygarlıkla mı kurulacağının yeni bir Ortaçağ’ın kapıda mı olduğunun 

ciddi olarak tartışılmasını gerektiren zorunlulukları anlatmaktadır. A. Touraine 

kimlik konusunda bireylerdeki kimlik arama gayretlerinin özne olmaya dair bir 

telaştan, iradeden kaynaklanmadığını, bu arayışın yalnızca özne haline gelemeyen 

bireyin kendi kendisini daha yok etmesi, kendisinden daha da uzaklaşması olduğunu 

söylemektedir.”136  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
136 Touraine, Alaine, Modernliğin Eleştirisi, Çeviren: Hülya Tufan, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 
1994 
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II. KISIM: SERBESTLEŞTİRİLMİŞ SERMAYE 

HAREKETLERİ 

 

II. I. Küreselleşmenin Merkezkaç Kozmolojisi 

     Audre Lorde “Haritasını çıkarttığınız yere zaten gitmişsinizdir. Ama gitmekte 

olduğumuz yerin henüz haritası yoktur.” der. İktisatçı Kondratieff kapitalist 

ekonominin 30–50 yıllık uzun dalgalanmalarla ilerlediğini söylemiştir. Ekonominin 

bütünü geri dönülmesi mümkün olmayan süreçlerden oluşur. Ekonominin uzun 

dönem dalgalanmalarının 20 yıl önceden görülebileceğini söyleyen Kondratieff 

savaşlar, teknolojik ilerlemeler, sınıf mücadeleleri, uluslararası siyasete yeni 

ülkelerin katılmaları gibi etmenlerin dalgalanmalarda belirleyici olduğundan söz 

etmektedir. Kondratieff’in bıraktığı yerden ekonomik dalgalanmaların analizini 

devam ettiren Freeman ekonominin çıkış aşamasının 1970’lere dek sürdüğünü 

söyler. 1970’li yıllardan sonra dünya ekonomisinde Kondratieff B aşamasına 

geçilmiş ve işsizlik oranları artmaya başlamıştır. Bunda 1973 ve 1978 petrol 

bunalımlarının etkisi olmuştur. İçinde bulunduğumuz dönem bu sürmekte olan 

bunalım dönemidir ki hem bunalım dönemi olmasının etkisi hem de Soğuk Savaş’ın 

bitişiyle dünya dengelerinin restore edildiği bir nitelik taşımaktadır.  

     Taner Timur küreselleşmenin 3 olumsuz özelliği bulunduğunu belirtmiştir. 

Bunlar: 

• İşsizlik artışı 

• Nüfuz suiistimallerinin artışı 

• Ulusların ve devletlerin gelir dağılımlarındaki adaletsizliklerin artışı. 
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     Küreselleşmenin oluşturduğu uluslararası sıradüzen içerisindeki merkez-çevre 

zıtlığında çevre ülkeler birer desantrilizasyon dekorudurlar. Bunda çokuluslu 

şirketlerin yayılmalarının etkisi bulunmaktadır. Uluslararası şirketler çok fazla 

ülkede çalışmakta, üretim yapmaktadırlar. Ancak uluslararası şirketlerin genel 

merkezlerinin, şirketi idare kararlarının alındığı birimler gelişmiş sanayi 

devletlerinde bulunmaktadırlar.137 Uluslararası şirketler “parçalanmış şirketler”dir. 

Şöyle ki merkez şirketten taşeron şirketlere doğru gidildikçe ücretler düşer. Böylece 

iki çeşit çalışan ortaya çıkar: Birincisi ücretli çalışanların oluşturduğu merkezi 

çalışanlar ve ikincisi de ücret göstergeleri merkezi çalışanlardan daha az olan 

periferik bir çalışanlar kitlesi.138 Küreselleşmeyle dünya merkezsizleşirken aslında 

merkezileşilmektedir. Bu anlamda küreselleşme Refah Devleti döneminin sosyal 

politika icraatlarının ve fırsat eşitliği hakkının olmadığı bir tür yeniden devletçilik 

uygulamasıdır. Bu devletçilik, bağımsız düzenleyici kurumlar aracılığıyla piyasaların 

serbest olarak işlemesinin denetlenmesinin sağlanmaya çalışıldığı uluslararası 

şirketlerin haklarını korumaya yöneliktir.  

     Erol Manisalı kapitalizmin sadece batılı sanayi devletleri için küresel olduğunu 

söyler. Türkiye de batıya göre küreseldir, kendisine göre değil. Şube bankacılığı ve 

acente ticareti formuna uygun uluslararası şirket teşekkülleri merkez ülkelerin güçlü 

ulus-devlet yapıları içindeki karar organlarıdırlar. Büyük uluslararası şirketlerin 

çevre ülkelerdeki “şube küreselleşmesi” ise merkezde alınmış kararların uygulandığı, 

bu kararlara uygun üretim etkinliklerinin icra edildiği protez şirketlerdir. Protezdir; 

çünkü periferik devletin içine düşeceği/ düşürüleceği ekonomik bir buhran veya 

ortaya çıkabilecek bir toplumsal kargaşa, iş ve üretim sürecini aksatmaya dair ulus-

                                                 
137 P. Doremus, W. Kelly, L. Pauly and  S. Reich, The Myth of the Global Corporation,  Princeton 
University Press, 1999, Chapter: 5 
138 Gorz, A., 2001, s. 71 
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devlet hissiyatı etkisinde çıkartılmış bir meclis yasası kolayca şirketin ekonomik 

karar merkezinin “işdünyası akılcılığı” ile alınan firma kararlarına uygun olacak 

biçimde üretim üssü çevre ülke tercihi değiştirmesine, yatırımı başka bir ülkeye 

aktarmasına neden olabilir.  

 

II. II. Sürdürülebilir Kalkınma 

     Küresel düzen öncekinden daha fazla ulusal devletler düzenidir lakin bu kısmidir. 

Çevre ülkelerin merkez ülkelere yetişebilmesinin biricik aracı olan kalkınma 

“sürdürülebilir kalkınma” olarak tanımlanması aslında uluslararası statükonun 

sürdürülebilirliğidir. Sürdürülebilir kalkınma merkez-çevre ilişkileri ikliminde 

ekonomik olarak merkez ülkelere yetişmeye çalışan çevre ülkelerin kalkınmasına bir 

çentik atıp, sürdürülebilir kalkınmayı uygulayan ülkeler kategorisi yaratır. Böylece 

karşımıza kalkınması hiyerarşiye tabi tutulan bir yedek ülkeler 

imarethanesi/imalathanesi çıkmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma düşüncesi içinde yer 

alan toplumların insan görünümleri de “sürdürülebilir yabancılaşma” olarak 

tanımlanabilir.  İronik olarak yabancılaşmanın sürdürülebilir kılındığından söz 

edeceğiz. Medya ve “tüketim araçları” burada baskın bir rol üstlenir. Böylece bireyin 

yabancılaşması belirli bir noktanın üzerine taşmayarak kolektif kitlesel hareketlerin 

oluşumu engellenebilecektir. Tüketim araçları burada siyasal yabancılaştırıcı bir 

işleve sahip olmaktadır. Sürdürülebilir yabancılaşma gelişmekte olan ülkelerde 

amaçlanan kolektif kitlesel hareketlerin hedeflenen yabancılaşmanın dozunun 

arttırılması yoluyla işleyişe geçen bir sosyal kargaşaya dönüşebilir. Dünyanın yakın 

tarihi bunun örnekleriyle doludur. “Böl ve yönet” düsturunun amacı 
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yabancılaştırılmış toplulukları birbirleriyle uğraşmaya itmek ve ötekiler toplamına 

dönüştürülen bir toplum kataloğu oluşturmaktır.   

 

II. III. Denetleyici, Düzenleyici Küreselleşme 

     Küreselleşme için Mc. Luhan’ın söylediği doğrudur. Ancak bu ironik bir 

doğruluktur. Dünya gerçekten küresel bir köy olmaktadır. Ancak bu köy  

Foucault’un sözünü ettiği Panapticon’un gözetimindeki köydür. Serbest, özerk 

biçimde metaların, iletilerin dağılımı aslında bütünleşik bir denetim mekanizmasının 

işleyişidir. Panapticon zindancı, nezaretçi kulesi özelliğine uygun olarak bir 

denetleme alanı ve izleme kulesi benzetimidir. Foucault alanları, mekanları ve 

bunların düzenleyici, denetleyici işlevlerde kullanımlarını inceleyerek “gücün 

mikropolitiği”ne atıf yapmıştı. Panapticon vücuttaki kılcal damarlara benzer biçimde 

toplumun tümüne nezaret eden, izleyen, gözetleyen, farkında olan bir güç olarak 

anlatılmıştır.139 Panapticon’un sadece bir toplum içinde işlediği söylenemez. 

Küreselleşmeyle birlikte bir panapticon zincirinin dünyayı sarmakta olduğu iddia 

edilebilir. J. Petras’a göre küreselleşme ABD-Avrupa imparatorluğunun aşırı 

yoğunlaşması, yayılmasıdır. Petras “Bugünkü ABD denizaşırı bankaları yeni 

liberalizm, mali kuralsızlaştırma, sınıf temelli kemer sıkma programları ve dış borç 

ödemelerini destekleyen uluslararası mali kurumlar aracılığıyla, ABD emperyal 

siyasetinin biçimlendirilmesinde temel bir role sahiptir. Uluslararası finans 

kuruluşları da gelişmiş emperyal devletlerden güç almaktadır.”140 diyor. Petras 

uluslararası finans kuruluşlarının fonlamalarını yapan, başkanlarını atayan devletlerin 

güçlü batılı devletler olduklarını söylüyor. Chossodovsky de dünyada nispeten bir 

                                                 
139 Faucault, M., Hapishanenin Doğuşu, Ankara, İmge Yayınları, 1992  
140 Petras, J. and Veltrneyer H., Globalization Unmasked, London, Zedfemwood, 2001 
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rantiye ekonomisinin gelişmekte olduğunu belirtir.141 Küreselleşmenin ulaşım- 

iletişim teknolojilerindeki hızlı ilerlemenin sağladığı kolaylıklardan yararlanarak 

uluslararası kara para akışını hızlandırdığını da söylenebilir. Sıcak paranın dünyadaki 

döngüsü aslında maraton yapan bir üretimsizlik, rant sirkülasyonudur. 

Küreselleşmenin ekonomik görünümünü ulus üstü artık değerin devletler arası 

bölüşüm ilişkileri çerçevesinde tek bir kanaldan merkez devletlere akması rotasında 

anlamak gerekmektedir. Burada önemli olan Türkiye’de yaşananların dünyada 

yaşananlar olduğudur. Küreselleşmeyi bu yönüyle yani ulus üstü artık değerin 

bölüşüm ilişkilerinin tek bir kanaldan merkez devletlere akması rotasında anlamak 

gerekmektedir.   

II. IV. Çokuluslu Şirketler 

     Çokuluslu şirketlerin dünyada hangi ülkelerden çıkışlı olduklarını görmek küresel 

sermaye hareketlerinin merkezden çevreye yayılma kaynağını gösterecektir. 

Çokuluslu şirketlerin 227 tanesi ABD’de, 141 tanesi Avrupa’da ve 92 tanesi 

Asya’dadır. 7 tanesi Rusya’da, 4’ü Suudi Arabistan’da olmak üzere 6 tanesi 

Ortadoğu’dadır. Afrika çokuluslu şirketler açısından da çıplak bir kıtadır ki Afrika 

kaynaklı bir çokuluslu şirket bulunmuyor.142 Gene aynı kaynağa göre Avrupa ve 

ABD ekonomileri birlikte 12 milyon kişiyi istihdam etmekte ve 2,5 trilyon dolarlık 

bir ticaret hacmine sahip bulunmaktadırlar. Elbette dünyadaki 1 milyar kişilik işgücü 

fazlasını da göz önünde bulundurarak küreselleşmenin gerçekte istihdam yaratıcı 

değil tersine karı hızlandırıcı, kolaylaştırıcı olduğunu söyleyeceğiz. Oysaki 

dünyadaki en büyük 500 şirket tüm dünya ekonomisinde % 42 oranında güç 

sahibidir. Korkut Boratav’a göre küreselleşmenin ulusal ekonomiye yansıyan yönü 

                                                 
141 Chossodovsky, M., 1999, s. 101-102 
142 Financial Times, “Financial Times Özel Rapor, Global 500”, 27 Mayıs 2004 
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“sosyal vahşet”tir. Erol Manisalı şirket-devlet ve devlet-şirketlerden söz etmektedir. 

Küreselleşme dünyadaki merkezi devletlerin ekonomik ihtiyaçlarını gidermelerini 

kolaylaştıran bir ekonomik yelpazeyi andırmaktadır. Alparslan Işıklı da 

küreselleşmede tekelleşen bir sermaye ve demokratik olmayan bir imparatorluk 

olduğunu söylüyor. M. Chossudovsky’e göre IMF ve Dünya Bankası’nın azgelişmiş 

ve gelişmekte olan ülkelerde uyguladığı, reform, yenilen yapılandırma politikaları 

ekonomik yıkımlara neden olmaktadır. Chossudovsky Somali’deki kıtlığın gerçek 

nedeninin 1980’li yılların başlarındaki IMF müdahalesi olduğunu söyler. 

Ruanda’daki iç savaştan sonra IMF ve Dünya Bankası müdahaleleri bu ülkede 1989–

1992 arasında dış borçları %32 arttırmıştır ki bu ülkenin dış borç ödemesi 

yapılabilmesi için özelleştirme uygulamalarının başlama yılı da 1992’dir. IMF 

Hindistan’daki kast sistemini dolaylı yollardan desteklemiş, Bangladeş’teki “sahte 

demokrasi”nin kurulmasını hazırlamıştır. Vietnam’ın milli ekonomisinin yıkımı, 

Brezilya’nın dış borç batağına düşmesi, Bolivya’daki programlanmış ekonomik 

durgunluk, Yugoslavya’daki iflas programı, Rusya Federasyonu’nun üçüncü 

dünyalılaştırılması IMF ve Dünya Bankası maharetiyle olmuştur.143 “Finansal 

krizlerin gelişmekte olan ülkeleri sarstığı son on yıl içinde IMF'den kredi alan ülkeler 

listesinin başında Türkiye yer almaktadır. Bu dönemin büyük boyutlu IMF kredileri, 

Meksika, Rusya, Tayland, Güney Kore, Uruguay, Endonezya (iki kez), Arjantin (iki 

kez) ve üçer kez olmak üzere Türkiye ve Brezilya'ya verilmiştir.”144                                                                                     

Dünya ekonomilerinde imalat sektörünün yerini hizmetler sektörünün almasına dair 

bir dönüşüm olduğundan söz edilmektedir. Örneğin Sony başkanı A. Morita 1988 

yılında bu konuya değinerek şunları söylemiştir: “Şunu belirtmek isterim ki, 

                                                 
143 Chossudovsky, 1999  
144 Boratav, Korkut, “IMF’den AKP’ye Olağandığı Destek”, Cumhuriyet Gazetesi, 17 Aralık 2005 
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olgunlaşan bir ekonominin olgun bir ileri adımı ya da teşvik edilecek bir şey 

olmaktan çok uzak olan bu eğilim yıkıcı bir eğilimdir. Çünkü uzun vadede, kendi 

imalat zeminini yitiren bir ekonomi, yaşamsal merkezini de yitirmiş olur. Hizmete 

dayanan bir ekonomi, kendisini sürükleyecek bir motora sahip değildir. Bu nedenle, 

imalattan, işçilerin bilgisayarların başında oturduğu ve bütün gün bilgi alışverişinde 

bulunduğu yüksek teknolojili hizmetler limanına sığınmaya dönük memnuniyet, 

bütünüyle yanlıştır. Çünkü yeni bir şey yaratan yalnızca, hammaddeleri alan ve 

onları yapıldıkları hammaddeden daha değerli bir ürün olarak şekillendiren imalattır. 

Bir ekonominin hizmet unsurlarının yardımcı ve imalata bağımlı unsurlar olduğu 

apaçık görülecektir.”145 

II. V. Merkezsizleştirme ve Kuralsızlaştırma 

     Küreselleşme kapsamında kuralsızlaştırma ve merkezsizleştirme süreçleri etkin 

olmuşlardır. T. Löwi merkezi yetkilerin devredilmesi, dregulasyon ve özelleştirmeler 

için “kapitalizmin gizli küçük sırrı” demektedir. Küreselleşmede her şeyin 

araçsallaştırıldığı bir pragmatizmdir. Ekonomik pazar genişledikçe ideolojilerin alanı 

daralmaktadır. Kapitalizmin gizli eli hem etik hem seküler biçimde düzenlenmiş 

pratik ilişkiler çerçevesidir.146 

 

 

 

 

 

 

                                                 
145 Woods, A. ve Grand, T., 2001 
146 Löwi, Theodore, “Think Globally Lose Locally”, www.Bostonreview.net 
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III. KISIM: TÜKETİM TOPLUMU 

 

III. I. Sosyal Refah Devletinden Münferit Bolluk Devletine 

     Auguste Comte insanlık tarihinin evrimini sırasıyla askeri, hukukça düzenlenmiş, 

endüstriyel bir gelişimde seyrettiğini söylemektedir. Bu dönemler de teolojik, 

metafizik ve pozitif aşamalara denk gelmekteydi. Childe ve Morgan insanlık 

tarihinin üçlü bir gelişim sürecine tabi olduklarını savunuyorlardı. Onlara göre 

vahşilikle başlayan insanlığın yolculuğu barbarlıktan sonra uygarlık aşamasına 

erişiyordu. Giddings de üçlü bir dönemleme yapmıştı: “dinsel-askeri dönem”, 

“liberal-yasal dönem” ve “ekonomik-etik dönem”.147 Tarihin süreci günümüzde 

tüketim toplumuna erişmiştir. 

     1950 sonrasında Bell, Lipset, Aron, Dahrendorf gibi düşünürler “post-endüstriyel 

toplum” görüşünü ortaya attılar. D. Bell’e göre post-endüstriyel toplum: “Eksiksiz 

bir toplumsal düzenin resmi değildir; bu kavram, toplumsal yapının (ekonomi, 

teknoloji ve tabakalaşma sistemi olarak gösterilmiştir) eksenindeki bu değişmeyi 

tanımlayıp açıklamaya yönelik bir girişimdir. Ancak böyle bir değişim bir ‘temel’ ile 

bir ‘üstyapı’ arasındaki özel bir determinizmi içermez… Post-endüstriyel bir aşmaya 

girmekte olan çeşitli toplumların farklı politik, ekonomik kümelenmelerinin olması 

daha muhtemeldir.”148 Endüstri sonrası bir toplumda kol emeğinin oranı gerilemiş 

olacaktır. Beyaz yakalıların icra ettiği işler, hizmet sektörü, yüksek eğitim, araştırma-

geliştirme çalışmalarına verilen önem artacaktır.149 Bell şirketler ve müteşebbislerin 

yerini bu toplum tipinde bilimcilerin ve mühendislerin alacağını söylemekteydi. 

                                                 
147 Koenig, Samuel,  2000 
148 Swingewood, A., 1998, s. 372 
149 Swingewood, A., a.g.e., s. 372-374 
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Ancak bir “ altın çağ” açılacağına dair öngörü taşıyan bu düşüncenin yanı sıra bilgi 

toplumunda bilginin gerçekten çoğalırken bilgi olmayanın da bilgi olarak sunulduğu, 

bilginin de metalaşmakta olduğu gerçekleri de göz önünde tutularak değerlendirme 

yapılması gerekmektedir. Toffler da sanayi sonrası çağla birlikte emek gücünün % 

10- 20 gibi bir oranının elektronik ev ortamlarında çalışabileceğini söylemektedir. Bu 

üretim biçimiyle birlikte çevre, toplum, aile, kent yapılarında değişimlerinde ortaya 

çıkabileceğinden söz eder. Evdeki elektronik üretimle birlikte Toffler, bireysellikler, 

çoğulcu aile biçimi, ortak çalışan yabancılaşmamış üreticileri ve bilinçli yurttaşları 

içeren bir yapıyı arzulamaktadır.150  

     1970’li yıllara kadar olan ekonomik büyüme döneminin bitmesiyle halen 

günümüzde sürmekte olan dönem; ekonomilerin tıkanmaları, resesyona girmeleriyle 

kendisini gösterir. Refah Devleti işçi, işveren ve devlet arasındaki asgari müşterek 

temelinde bir konsensüs idaresiydi. Küreselleşmeyle birlikte konsensüsün 

sacayakları arasındaki dengelerin değişmekte olduğu görülmektedir. Refah devleti 

sonrası tüketim toplumu küreselleşmeyle birlikte hızla yayılan bir aşamadadır. 

Ülkemizde 1980’li yıllar sonrasında toplumun zenginleşmeyip, kişi başına düşen 

gelir oranının artmayıp; tüketim eşyası, elektronik cihazlar bolluğunun ortaya 

çıkması tüketim toplumunun ülkemize yansımasını gösterir. Sosyolog Gabriel Tarde 

“taklit” ve “telkinin” insan davranışlarının kaynağı olduğunu söylüyordu. Tüketim 

toplumunun bireyi de özgün, yaratıcı nitelikleri kısıtlanmış taklit ve telkinle davranan 

bir birey durumundadır. Lefebvre’ye göre tüketim toplumu hem bolluğun 

toplumudur, hem yoksunluğun toplumudur. Bu toplumun içeriği olan kültürel 

tüketim gerçek gereksinimlere dayanan bir tüketim değil, göstergelerin tüketimidir. 

                                                 
150 Frankel, Boris, Sanayi Sonrası Ütopyalar, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1991, s. 178 
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Tüketim toplumu sınırları olan bir tür ikameler sistematiğidir. Sistemin kopma 

noktasına hiçbir zaman ulaşılamamaktadır ancak bu noktaya yaklaşılabilir. Zaten 

işleyen tüketim toplumu sisteminin sınırı da buradadır: sınırına yaklaşılabilen ama 

hiçbir zaman ulaşılamayan. 

 

III. II. Tüketim Toplumunun Özellikleri 

     Tüketim toplumunda toplum “toplam”a dönüştürülmektedir. Aslında tüketim 

toplumu değil toplumun tükenmesi söz konusudur. Tüketim toplumunun insan tipi 

kozmosunu yitiren kozmetik insandır. Kalıcılığa minnet etmeyen bu kozmetik 

toplum tipolojisinin bireyi geçmiş, şimdi ve gelecek anlarının geçicilik, sıradanlık 

ortak temasında ortalaması alınmış görsel insandır. Bu görsel insan tipinin 

gelişmekte olan ülkelerdeki görünümü hızlı toplumsal değişim ve kentleşmeyle 

birlikte kentlere biranda yığılan/yığılmak zorunda kalan yeni-köylülerdir. Söz konusu 

olan durum bilinç sanayisidir, üretime odaklı üretim sanayisiyle birlikte geçerliliğini 

ispatlayan tüketime odaklı bilinç sanayisi söz konusudur. Tüketim toplumunda 

bireylerin bilinç maksimizasyonları tüketim maksimizasyonlarının bir türevidir. 

Tüketim ne kadar yoğun, uzun zamanlı edimlere sahipse bireysel bilinçlerin tüketici 

toplumla ortak tabanda paylaştığı sembiyotik tüketime yönelme artacaktır. 

Gerekmeyen ürünlerin de tüketimine yönelik bu bilinç “ego consumer”dir. Tüketim 

toplumu aslında göçebe bir toplumdur. Göçebe toplum yaşadığı coğrafyanın 

kaynakları tükendikçe yeni coğrafyalara yönelir. Tüketim toplumu da marketlerde 

seyrüsefer halinde marka incelemesi yapan göçebe tüketiciler üreten bir 

mekanizmadır. Tüketim toplumunda tüketimin bağımlılığıyla bağımlılığın 

tüketilmesi aynı şeydir. Ülkemizde kredi kartı borçları nedeniyle ortaya çıkan 
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bankalara büyük faiz borçları olan azımsanmayacak sayıdaki bireyin durumu tüketim 

toplumunun bir yansımasıdır. 

     Tüketim toplumuyla ilgili temel sorun bireysel gereksinimlerini son derece aşan 

bir biçemde aşırılaştırılmış tüketim formasyonudur. Tüketim toplumuna ve getirdiği 

yaşam biçimine, davranış alışkanlıklarına karşı çıkmak bir şeyler tüketmemek 

anlamına gelmemektedir. Karşı çıkılan aşırılaştırmadır. “aşırılaştırma” kendi içinde 

denetleyici mekanizmalar barındırır. Örneğin Z. Brezinski ABD’de televizyon 

kültürünün sosyal suç oranını arttırdığını belirtmektedir. Adorno ve Horkheimar 

kültürün politik ekonominin tekelinde, üretim biçiminin sahiplerinin kontrolünde 

olduğunu söylerler. Agamben de modern dünyanın kontrol edilen, yönlendirilen bir 

deneyim biçiminin dayatılması olduğunu belirtir. S. B. Morss’a göre modern 

dünyadaki gündelik yaşamda etkiyi düşünmeden tepki vermek hayatta kalmak için 

bir zorunluluktur.151 Samir Amin ABD’de milliyetçiliğin aşırılığından söz 

etmektedir. Başkan Kennedy’nin dediği gibi “ABD yerinde saymak için bile çok 

hızlı ilerlemelidir.” Toplumun tüm detaylarına sinen bu milliyetçilik 11 Eylül 

sonrasında vatansever olmak için tüketim yapmak temelinde gene ABD toplumuna 

özgü bir toplumsal refleks, aşırılaştırma olmuştur. 

 

III. III. Bilgi Toplumu 

     Bilgi toplumunun aslında bürokratik bir belge toplumu olduğu söylenebilir. Bilgi 

toplumunda kitlelerin bilinçsizleştirilmesi “bilinçli” bir eylemdir. Paul Feyerabend 

bilgi toplumunda aklın tektipleştirildiğini, insani olan alanın ortadan kalkmakta 

                                                 
151 Robins, Kevin, İmaj: Görmenin Kültür ve Politikası, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1996, s. 181 
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olduğunu söylemektedir.152 Bilgi toplumu kavramın anlamsal karşılığı olan rasyonel 

bilgiye denk gelmesi gereken bir deyiştir. Halbuki bilgi toplumu bireyin 

rasyonelleşeceğine nesneleşmesine neden olmaktadır. Dahası bilgi toplumunun 

öznesi bilgi rasyonelleşeceğine “sansasyonelleşmektedir” Ekonomik, toplumsal 

sistemin üretecek nesnesi, maddesi kalmayınca üretmiş olduğunu yeniden üretmekte 

ve bu surette mükemmelen kendisini tekrar etmektedir. Bu duruma “bilinç yitmesi” 

denilebilir. Bilgi toplumu fizyolojik gereksinimleri babında obez bir toplum 

olmuştur. İnsanların kendi ürettikleri ürünlerin tehdidi altında bulundukları metasal 

simya bu toplumlarda yayılmış, bireyler metanın mitolojisinin hazzını keşfetmişler 

ve Proustçu anlamda bir tür “yitik zaman” arayışı ortaya çıkmıştır. Artık dünya bir 

Nietzche’nin dediği gibi bir fabldır ya da bir W. Benjamin’in dediği gibi bir 

fantasmagoryadır. Toplumlarda artık gereksiz mesaj ve gereksiz bilgi fazlalığından 

bilgi obezi insanlar bulunmaktadır. Dalgalandırıcı bilgi çokluğuna doymuş olan 

insanların sahip oldukları, taşıdıkları, paylaştıkları bilgiler kesinlikle Rönesans 

zamanlarında vaat edilen yaratıcı, insani bilgiler değildir.  

     Postman’a göre insanlık tarihinde ilk defa insanoğlu enformasyona doyma 

noktasına ulaşma problemine sahip olmuştur ve aynı zamanda politik, toplumsal etki 

alanlarının daralması sorunu ortaya çıkmıştır. Bugünün bireyi trajik bir “homu 

telematicus” tur. Bir tür “görüntü fetişizmi” ortaya çıkmıştır. Görüntülere sahip 

olmak aracıyla bireyler kendi benliklerinin sağlamasını yapmaktadırlar. Postman 

televizyona yani saniyede 1200 kadar farklı, dinamik, sürekli değişen resimler 

silsilesine dayalı bir epistemolojinin her şeyi kirletmese bile, kamusal iletişimi ve 

onun çevrelediği alanı kirletmektedir diyor. Mc Luhan televizyonu “dokunulabilir 

                                                 
152 Feyerabend, Paul, Akla Veda, Çeviren: Ertuğrul Başer, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1995  
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karşılıklı etkileşim ilişkisi” olarak görmektedir. Baudrillard, Mc Luhan’ı eleştirerek 

yazıyı savunur. Ona göre yazı bir özgünlüktür, kesinlikle bir karşılıklılık değildir. 

Gerçekten televizyon görüntülerini sürekli işler kılarak aynı kareleri sonsuza değin 

sayısızca izletebiliriz. Televizyon bayağı bir kültürel hitabet üretimine yönelik 

programlarla bireyin düşünme, idrak yeteneklerini yarı-zamanlı bir duruma 

dönüştürür. Sabit noktaya odaklanan izleyici, izleyerek tüketen şahıs, eğlence 

kültürünün derinliklerine zuhur ettikçe her defasında daha da sabitlenmekte, 

düşünme erkinin ormanları her defasında daha da baltalanmaktadır. Aynı olan ve 

sürüp gidenin sabit retoriği, çapraşık ritmi benliğin oluşunun bir sonudur. Ol’un 

öl’ümü izleyici/ tüketicinin farkında olmadığı yeni bir benlik yaratır. Ayniyetin 

sürekli yinelenmesinin oluşturduğu kısır döngünün bu yıkıcı tınısı bireyin ben’inin 

yani bireysel varlığının menopozudur. Birey görüntülerin sürekli aynı yinelemelerine 

maruz kaldıkça varoluşsal özünden, yaşam hülyasından uzaklaşarak yinelenen bir 

nesneye dönüşür. İzleyici/ tüketicinin kendi oluşsallığını (contingency) tüketmeye 

başladığı nokta tam da burasıdır: “Kendine yabancılaşma”. Touraine toplumu bir 

bütünlük halinde düşünmenin artık mümkün olmadığından söz ediyordu. Kendine 

yabancılaşan birey de artık bir bütün olarak düşünülmesi mümkün olamayan 

bireydir. Kişiliğinin bir bölümü kendinde saklı bulunan, çokça bir bölümü de tüketim 

toplumunun deruni dehlizlerinde salınan bir birey söz konusudur. Günümüz için E. 

Illouz iktisadın kültüre dönüştüğü ve kültürün de geçici, kullanılıp atılabilen mallara 

dönüştürüldüğü bir zamanı anlatmaktadır.153  

     Bilgi toplumunun karşı karşıya olduğu bir sorun da çağdaş bilgi seyyahlığı olan 

beyin göçüdür. İnsanlığın tüketim toplumu çağında toplumsal ilerleme için kolektif 

                                                 
153 Illouz, Eva, Consuming The Romantic Utopia, Berkeley, University of California Press, 1997 
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beyin gücü (collective brain power) önem arz etmektedir. Toplumun düşünme, 

üretme, yaratma güçlerinin ve bunu gerçekleştirmelerine yardımcı olacak araçların 

arttırılması gerekirken, tersine toplumların toptan bir beyin iflasına yol açan; 

toplumları tekdüze, standart bireylerden oluşan basit organizmalar durumuna getiren 

araçların yaygınlıkları artmaktadır. 

 

III. IV. Popüler Kültür 

     Popüler kültürün bir bilinç yaratma endüstrisi olduğu söylenebilir. Russell Nye, 

popüler kültürün üç unsuru olarak insan, para ve iletişim olanaklarını sayar. Popüler 

kültürün etken olduğu toplum, herkesin yükselebileceği statünün önceden belli 

olduğu, var olan statüye uygun toplumsal rollerin sapma olmadan oynanması 

gerektiği bir endüstriyel “asgari” toplumdur. Tüketim ivmesiyle içeriği saptanmış 

olan bir kültürel hedonizm tasavvuru vardır. Bu tasavvur Ravel’in “totaliter 

özendirme” kavramını andırmaktadır. Popüler kültür ürünleri kendilerini kolay bir 

biçimde içerikleri aynı kalarak yalnız biçim/deri değiştirmek suretiyle yeniden 

üretebilmektedirler. Modern toplumun bireyi böylelikle anestezik bir bireydir, 

animasyon bir bireydir. D. De Lillo da modern tüketimin bir “kitlesel anastezi” 

olduğunu söyler. “Sonuç o zaman mutsuzluk içinde aşırı hoşnutluk duygusudur. 

Reklamlarla uyum içinde dinlenme, eğlenme, davranma ve tüketme, başkalarının 

sevdiklerini sevme ve nefret ettiklerinden nefret etme gibi yürürlükteki 

gereksinimlerin çoğu bu yanlış gereksinimler sınıfına düşerler.”154 Acının yok 

edilerek hastaya duyurulmaması olan anestezi yabancılaşmış bireyin 

yabancılaşmasının farkında olmaması halini tanımlamaktadır. Tüketicinin aradığı 

                                                 
154 Marcuse, H., 1997, s. 18 
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gerçeklik zevk aramanın gerçekliğidir. Z. Baumann bu durumu tüketicinin 

gerçekliğini artık zevkin karşısında yer almayan, zevkin düşmanı olmayan bir 

gerçeklik olarak betimliyor. Z. Baumann’a göre modern birey haz koleksiyoncusu, 

duyum toplayıcısı ve mal tedarikçisi bir konuma oturmuştur.155  

     J. Fiske’ye göre ideoloji meta yoluyla maddileştirilmiş bir duruma gelmektedir. 

Böylece ekonomik sistemin kendisini metalar aracılığıyla yeniden üretmesiyle her 

meta aynı zamanda kendisini üreten sistemin ideolojini de üretmiş olmaktadır.156 

Reklamlarda metalara yüklenen kişisellikler bunun belirgin bir örneğini 

oluşturmaktadır. Bu tür tüketime dayalı olan kapitalizme Lipotevsky “hazcı 

kapitalizm” adını vermektedir. Z. Baumann da “Modernlik ve Müphemlik” adlı 

kitabında tüketim toplumlarında unutturmanın öğrenme ve hatırlamanın yerine ikame 

edilmiş olduğundan söz ediyor.157 Andre Gide der ki “ Hatırlamak dert yaratır.”  

      R. Barthes’in “güncel mitolojiler” dediği medya- tüketim ürünleri bir efsane, bir 

soyutluk doğurmaktadır. Güncel mitolojiler içlerinde birtakım hatırlatmaları, anlam 

çağrışımlarını barındıran gündelik dildeki sözcüklerdir. Bu sözcükler bir tüketim- 

sözcük ilişkisi yaratmaktadırlar. Stuard Ewen “Bilinç Efendileri” adlı kitabında 

kitlesel bir programlamayla üretilmiş olan bireycilik vizyonlarından söz etmektedir 

ki böylelikle bireylerde ruhsal, psikolojik bir tüketme arzusu oluşturulmuştur. 

Ewen’a göre iş dünyası sınıf kavramını kitleye dönüştürerek bireyi işe, yaşam 

koşullarına değil tüketim metalarına bağımlı bir duruma getirebilmiştir. Reklam 

endüstrisinin lojistik desteğiyle güçlenen kitlesellik bireye kendisini kitleden farklı 

                                                 
155 Baumann, Z., 2001, s. 155 
156 Fiske, J., Popüler Kültürü Anlamak, Çeviren: Süleyman Irvan, Ankara, Ark Yayınları, 1999, s. 
23-24 
157 Baumann, Z., Modernlik ve Müphemlik, Çeviren: İsmail Türkmen, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 
2003, s. 94 
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olacağını zannettiren araçlar sağlar, ancak birey aldatılmaktadır.158 Popüler kültür 

bilinçaltını ele geçirmiş bir kültürel, toplumsal yabancılaşmadır. “Eğer kitle iletişim 

araçları uyum içinde ve çoğu kez göze çarpmayan bir biçimde, sanatı, politikayı, dini 

ve felsefeyi reklamlarla karıştırıyorlarsa, sonuç bu ekin alanlarının, ortak paydalarına 

indirgenişleri olur- meta biçimine. Ruhun müziği ayrıca satıcının da müziğidir. 

Gerçeklik değeri, değil değişim değeri önemlidir.”159 Bu tüketimin motivasyonunu 

sağlama işlevini de reklam endüstrisi üstlenmiştir. Bugünün ticaret kervanları da 

süpermarket zincirleri olmuştur. P. Baran ve P. M. Sweezy reklamın izahını şöylece 

yapmışlardır: “Kapitalistler rekabete fiyat biçmek için reklam kampanyaları 

temelinde rekabeti tercih eder, çünkü rekabet fiyatı yüksek tutmalarını ve reklam 

kampanyalarının maliyetini tüketicilere yüklemelerini sağlamaktadır.”160           

     Modern toplumlarda yeni klanların oluştuğu söylenebilir. Oysaki rekabet genel bir 

insan doğası değildir. Bugünün sosyo-ekonomik koşullarında bireylerin zorunlu 

olarak kullandıkları bir araçtır. K. Horney “Çağdaş kültür, ekonomik açıdan bireysel 

rekabet ilkesine dayanmaktadır. Yalıtılmış birey aynı grubun öteki bireyleriyle 

savaşmak, onları aşmak ve sık sık onları bir yana fırlatıp atmak zorundadır.” diyor.161  

Tüketim toplumu, bireyleri montaj hattında üretim yapan bir fabrikaya benzer 

biçimde montaj hattında tüketim yapan bir alışveriş makinesi kapasitesine sahip veya 

bu kapasiteye sahip olmayı son derece ısrarlı biçimde talep eden bir kişiliğe 

meyillendirmektedir. L. Chambers bireylerin nesne ve göstergelere dönüştüklerini 

                                                 
158 Ewen, Stuard, Captain of Conscioussness: Advertising and The Social Roots of The Consumer 
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159 Marcuse, H., 1997, s. 54 
160 Baran, P. and Sweezy M., Monopol Capital, An Essay On The American Economic and Social 
Order, New York, Montly Review Press, 1966  
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“makineyle yüzleşen yabancılaşmış bedenler” olduklarını söylüyor.162 Adorno da 

“sahte bireyleştirmeden” bahsetmiştir. Sahte bireyleşmeyle modern toplumlarda yeni 

klanların oluştuğu söylenebilir. Bu klan “öznesiz”, “söylemsel”, ve “tüketimci” dir. 

Z. Bauman’a göre çağımızdaki yoksullar birer defolu tüketicidir. (flawed consumers)  

Bir özgürlük idealleri ya da alternatif bir gelecek tasarımları bulunmayan bu insanlar 

sadece yeterince tüketebilselerdi mutlu olacak olan kişilerdir. Gelişmekte olan 

ülkelerdeki kentleşme görünümleri bu hususlarda yeterince delil sağlamaktadır. 

Örneğin ülkemiz 20, 30 yıldan beri ortalama olarak yüzde 4 civarında 

kalkınmaktadır. Bunun yarısını artan nüfus oranı eksiltmekte, geri kalan oranıyla da 

aslında hızlı kalkınmadığımız sadece tüketim toplumuna dönüştüğümüz sonucu 

çıkmaktadır.163   

 

III. V. Baudrillard’ın Tüketim Toplumuyla İlgili Düşünceleri 

     Baudrillard’a göre tüketim göstergelerin düzenlenmesini ve grubun 

bütünleşmesini güvence altına almaktadır. Modern insan tüketmediği takdirde 

toplum dışı kalacak olan insandır. Bu yüzden sürekli biçimde tüketim ediminde 

bulunması gerekmektedir. Baudrillard gülmenin bulaşıcılığından, ekonominin 

virütikliğinden, görüntülerin diktatörlüğünden, ekonominin, politikanın ve sanatın 

trans bir durumda olduğundan, küreselleşme dahilinde terörizmin ve rehin almanın 

bulaşıcılığından söz ediyor. Her şey “birbirine geçmiştir.” Bu anlamda tüketim bir 

“toplumsal değerler sistemi” yaratmıştır. “…Modern insan tüketimci 

potansiyellerinin ve kapasitelerinin tamamını seferber edecek şekilde kendisini 
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Yayınları, 2005, s. 83  
163 Güvenç, Bozkurt, Türk Kimliği, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, Yayınlar Dairesi Başkanlığı, 
No: 1549, 1993, s. 340  



 104

hazırlamak zorundadır. Eğer bunu unutursa, kendisine mutlu olmama hakkına sahip 

olmadığı kibarca ve ısrarla hatırlatılır.”164 Bireyin lojistik işlevi sistemin ürettiği 

ürünleri tüketmekten ibarettir, birey ancak tüketerek muktedir olacağına 

inanmaktadır. Tüketici bireyler insani özgürleşmenin öncülleri durumuna getirilmeye 

çalışılmaktadırlar. Tüketim yalnızlaştırıcı bir niteliğe sahiptir. Yalnızlaştıramadığı 

takdirde farklılaştırmaktadır. Ama hiçbir zaman bireyler arasında kolektif bir 

dayanışmaya yol açmaz. Bu “ego consumans” tüketen egodur. Herkes kendi “look” 

unu aramaktadır ki bu gerçek olmayan bir görüntü durumudur. “Look”, yalın bir 

dünyada büyüsü bozulmuş özenticiliktir. Yaşadığımız dünya Baudrillard’a göre 

virütik bir toplumda bir “ışıma” kültürü”dür. “Bunlar virütik, büyüleyici, duyarsız, 

görüntülerin bulaşıcılık gücüyle çoğalmış biçimlerdir, çünkü bütün modern kitle 

iletişim araçları, enformasyon, haberleşme, hepsinin virütik bir gücü vardır ve bu güç 

bulaşıcıdır. Biz, bedenlerin ve zihinlerin sinyaller ve görüntüler aracılığıyla ışıdığı 

bir ışıma kültürü içinde yaşıyoruz ve eğer bu kültür en güzel etkilerini yaratıyorsa, en 

öldürücü virüsleri de yaratması şaşırtıcı mıdır sanki?”165 Simülasyonun bulaşıcı 

olduğu bir dünyada enformatik virüsler küreselleşmedeki şeffaflığın ifadeleridir ve 

medya dünyası da virütiktir. Sanal olanın koşulsuz biçimde yayılması her şeyi 

çoraklaştırmaktadır. Medya hem toplumu uyuşturan hem de kendi kendisini 

uyuşturandır. Böylelikle bütün süreçler kendi kendilerini besleyebilmektedirler. Ve 

sanallığın egemenliği olarak görülebilecek bu durum yeni bir kölelik biçimidir. 

Baudrillard’ın benzetim (simülasyon) kavramının tümüyle bireyin kendine 

yabancılaşmasını anlatan bir kavram olduğu söylenebilir. İnsanların 

                                                 
164 Baudrillard, Jean, Tüketim Toplumu, Çevirenler: Hazal Deliceçaylı, Ferda Keskin, İstanbul, 
Ayrıntı Yayınları, 2004, s. 94 
165 Baudrillard, 2000, s. 21 
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farklılıksızlaşmalarını aynı olmanın cehennemi olarak adlandırır.166 Derrida da bu 

durumu “göstergeler sahnesi” olarak görmektedir.  

     Baudrillard kişiselleşme ya da en küçük marjinal fark dediği başlıkta bireyler 

arasındaki farkların endüstriyel olarak üretildiklerini belirtmektedir. Kişiselleştirme 

kişiler ve ürünlerin türdeşleştirilmeleridir. Burada Baudrillard post endüsriyel 

soyluluktan söz eder. Bunlar tüketim toplumunda tüketim mamullerini kullanan 

ayrıcalıklı kişilerdir. Tüketim toplumundaki herkes kullanım değeri olarak nesneler 

önünde eşit durumdadır lakin herkes aşırı derecede hiyerarşikleştirilmiş göstergeler ve 

farklılıklar olarak nesneler önünde eşit değildir. Farklılıkların göstergeler olarak 

üretilmiş olmalarından dolayı günümüzde toplumsallaştırılmış göstergelerin değiş 

tokuşu söz konusudur. “Doğumdan, soydan, dinden gelen farklılıklar eskiden değiş 

tokuş edilmiyordu; moda farklılıkları değildiler ve öze aittiler, tüketilmiyorlardı. 

Günümüzdeki farklılıklar (giysi, ideoloji ve hatta cinsiyet farklılıkları) geniş bir 

tüketim ortaklığı içinde değiş tokuş ediliyor. Bu toplumsallaştırılmış bir göstergeler 

değiş tokuşudur.167 Tüketimin anlamı tutkuyu dışlayan birleştirici bir kuşatma 

olmasında yatmaktadır. Televizyon, radyo programlarında haber, reklam, gösteri, tarih 

gibi farklı alanlar iç içe girmiş bir durumdadırlar. Tüketimi mümkün olan tüm 

gösterilerin birbiri içine girmesi, birbirlerinin ardından gelmesi potansiyelleri 

bulunmaktadır. Burada insanları bilinçdışıyla kuşatmakta olan bir söylenceyle karşı 

karşıya bulunmaktayız. Baudrillard tüketimin bir söylen olduğunu belirtir. Kitlelerin 

aradığı anlam ve bilgi değil göstergeler ve görüntülerdir. Tüketim toplumu artık 

söylen üretmiyorsa bunun nedeni kendi kendisinin söylencesi olmasıdır. Bir bolluk 

toplumu olan tüketim toplumunda bolluğun temel çelişkileri bulunmaktadır: suç 

                                                 
166 Baudrillard, Jean, Kötülüğün Şeffaflığı, Çeviren: Işık Ergüden, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1998 
167 Baudrillard, 2004, s. 111 
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oranları, yıkıcılık vb. Amaçsız tatmin vermekte olan bolluk toplumunun bu çelişkileri 

anomi biçimleri tekabül eder. Gösterisel şiddet ve gündelik yaşamın barışçıllığı 

aslında kendi aralarında türdeştirler. Tüketim toplumu insanı sonuçta “kendinin 

kahini” yapmaktadır ve tüketim artık hiçbir anlama gelmediğinde herkese özgü bir şey 

haline gelecektir. “…Her yerde mesafeler birbirine karışıyor, her yerde mesafe 

ortadan kaldırılıyor: Cinsiyetler arasında, zıt kutuplar arasında, sahneyle salon 

arasında, eylemin başkahramanları arasında, özneyle nesne arasında, gerçekle 

gerçeğin sureti arasında bir mesafe yok artık.”168  

III. VI. G. Debord’un Tüketim Toplumuyla İlgili Düşünceleri 

     Guy Debord da yaşadığımız zamanın, toplumun bir gösteriden ibaret olduğunu 

söyler. Gösteri paranın öteki yüzü, yaşamın sahte kullanımıdır. Metanın toplumsal 

yaşamı tümüyle işgal ettiği an gösteridir. Bu noktada hem “yabancılaşmış üretim” 

hem de “yabancılaşmış tüketim” bulunmaktadır. “İkinci sanayi devriminin bu 

aşamasında, yabancılaşmış tüketim kitleler için, yabancılaşmış üretime ilave bir 

görev haline gelir.”169 Maddi olarak insanlar arasındaki ayrılık ve uzaklaşmanın 

görünümü olan gösteri doğruyla yanlış arasında var olan farklılıkları örtmekte, 

ortadan kaldırmaktadır. Geçmişi unutturucu bir işlevi olan gösteri toplumunda 

insanlar kendilerini yadsımak zorunda kalacaklar, kişilikler silinecektir. “Gösteri üç 

gün boyunca bir şeyden bahsetmediği zaman o şey hiç var olmamış gibidir. Çünkü 

artık gösteri başka bir şeyden bahsediyordur ve kısacası bundan böyle var olan o 

başka şeydir.”170           

                                                 
168 Baudrillard, 2000, s. 129 
169 Debord, De Guy, Gösteri Toplumu ve Yorumları, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1996, s. 27 
170 Debord, De Guy, 1996, s. 136 
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     Kültür gösteri toplumunun en önemli metası durumundadır. Yaygın bir meta 

fetişizmi vardır ki “yanılsamaların” tüketicilerince sürdürülen tüketim sürecinde 

meta nitel olarak değil, nicel olarak gelişir. Gösteri; 

• Yoğunlaşmış Gösteri  

• Yaygın Gösteri 

olarak ikiye ayrılıyordu. Yoğunlaşmış gösteri toplumlarına örnek SSCB ve Nazi 

Almanya’sıdır. Yaygın Gösteri toplumuna örnek de ABD’dir. Guy Debord bugün 

artık üçüncü bir gösteri biçiminin ortaya çıktığını söyler: “bütünleşmiş gösteri”. 

Bütünleşmiş gösteri yoğunlaşmış ve yaygın gösterilerin birleşmesinden, en uygun 

hallerinin birbirlerine karışmasından oluşmuştur. Konuyu buradan küreselleşmeye 

kolayca bağlayarak Debord’un kullandığı anlamda küreselleşmenin bütünleşmiş 

gösteri olduğunu söyleyebiliriz.  

 

III. VII. G. Ritzel’in Tüketim Toplumuyla İlgili Düşünceleri 

     Ritzel’e göre tüketim toplumunun belki de en önemli izdüşümleri “kapitalizmin 

tapınakları” olan alışveriş merkezleridir. Alışveriş merkezleri mikro tüketim 

dünyaları sunar. Ritzer 2. Dünya Savaşı’ndan sonra yaygınlaşarak tüketimin 

özelliğini değiştiren “tüketim araçları”ndan söz etmektedir. Bilindiği gibi üretim 

araçları kavramı Marx’a aittir. Ritzel tüketim toplumu yaşam biçiminde tüketimin de 

bir tür üretim aracı olduğu imasıyla tüketim araçları kavramını kullanmaktadır. 

Yazara göre yapılması gereken dikkatlerin üretim araçlarının oynadığı rolün aynısını 

oynayan, aynı etkiye sahip olan üretim araçlarına çevrilmesidir. Yeni tüketim 

araçlarına Ritzel tüketimin mistik, büyülü dini olan “tüketim katedralleri” adını 

vermektedir. Ritzer tüketimin mistifikasyonu anlamına gelen yeni tüketim araçları 
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olarak şunları saymaktadır: fast-food restoranları, isim hakkını kullanan dükkanlar, 

alışveriş merkezleri, kataloglar, zincir mağazalar, elektronik alışveriş merkezleri, 

indirimli mağazalar, süper mağazalar, lüks yolcu gemileri, kumarhaneler, 

“yemeğlence” merkezleri, spor merkezleri, lüks girişli siteler, eğitim ortamları, tıp ve 

hastaneler, müzeler, hayır kurumları ve mega kiliseler.  

     Yeni tüketim araçlarının “gösterişli sıradanlık” yaratarak aslında birbirinin farkı 

olmayan bireylerin kendilerine ait bir büyük büyülü farklılık algısına sahip oldukları 

tüketim toplumlarında doğurduğu sonuç sürekli bir biçimde güvenlik ve gözetleme 

ihtiyacıdır. Yani tüketim araçları gittikçe daha fazla seyirlik hale gelmektedirler. 

Alışveriş ve eğlence, alışveriş ve kumar, seyahat ve alışveriş birbirinin içine 

geçmiştir. Bir zamanlar net olan ayrımlar bulanıklaşarak “türdeşleşme”, 

“sterilizasyon ortamları”, “dönüştürülmüş ilişkiler” ve “dönüştürülmüş bilinç” ortaya 

çıkmıştır. “Tüketim toplumu, tüketicilik, tüketim katedralleri ve metaların baş 

döndürücülüğü, sürekli artan çeşitliliği konusunda kaygı duyanların hakiki kaygıları 

ve verilecek birçok savaşları var, ama en acil konu, giderek tüketimle tanımlanır hale 

gelen bir toplumda daha anlamlı bir yaşamın nasıl sürdürüleceği.” 171 

 

III. VIII. Öznenin Yok oluşu ve �esneleşen Birey  

     Tüketim toplumunda özne giderek yok olmakta kendi yeteneklerinin 

nesneleşmesine tanık olmaktadır. Rasyonel aklın tüketim alışkanlıklarının tebaası 

olması süreci yaşanmaktadır. H. Arendt özneyi “içsellik” olarak ele almıştı. İçsellik 

artık dışsallaşmakta nesnenin boyunduruğu altında türev bir özne konumuna 

ötelenmektedir. Tüketim toplumu fiktif- yapay kişilik (persona fikta) yaratmıştır. Bu 

                                                 
171 Ritzel, George, Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2000, s. 260 
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durum H. Marcuse’nin özgünlük, özerkliğin kaybolduğu söylemine paralellik arz 

etmektedir. İnsanlar ya eğlenerek bir mistifikasyon içerisine girmektedirler ya da 

Türkiye’de de yoğun olarak görüldüğü gibi başka bir eğlence aracının, olanağının 

kalmaması nedeniyle kitle iletişim araçlarının arz ettiği düşük kültür ürünlerine razı 

olmaktadırlar. J. Ellul yapay bir cennet oluştuğundan bahseder. Günlük yaşantının 

pratik tekdüzeliğinde insanlar kendi silüetleriyle karşılaşmak istememelerinden 

dolayı kendilerini yansıtabilecekleri hayallerle, hayaletlerle yaşamlarını 

anlamlandırabilecekleri yapay bir cenneti tanımlarlar.172  

     İnsanların belleklerinde bir tüketim boşluğu bulunuyor. Tüketim boşluğunun 

sınırları anlık ve gayri iradidir. Tüketilen iletilerin bilgilerin yerini acilen aynı 

değerdeki yeni ileti ve bilgilerin alması, doldurması gerekmektedir. Birey kendisi 

ol’amayınca tekil bir sosyal rol oluyor. Tüketim toplumu burada oynanması gereken 

rollerin oynandığı bir seyirlik akültürasyon olarak ortaya çıkıyor. Küresel tekil 

bireyler çağında artık tesadüfler bile rantlaştırılmakta, bireysel varoluş ikincil plana 

itilmektedir. Günümüzde “hedonist bir öz hoşnutluğu” yaratılmaya çalışılmaktadır. 

Tüketim yapabildikçe topluma tutunan, tüketemediğinde hoşnutsuz bir kitle 

terminolojisi oluşmuştur. Nesneleşen bireyin ayniyet tekrarı olan bu durum 

gerilemeci ya da sabit, durağandır. Eğer özne nesnenin yerinde olsa ve kendisini 

tekrar etse, yeniden üretse bu ilerlemeci ve yaratıcı bir süreç olacak, bireysel bir 

yabancılaşma içermeyecekti. Bir zamanlar çok tartışılan öz-yönetimin yerini artık öz-

tüketimin almış olduğu iddia edilebilir. Ancak kendisinin özne olduğunun bilincinde 

olan bir özne, yani kendisine yabancılaşmamış bir özne, diğer öznelerin de özne 

olduklarının ayırdında olabilir. 

                                                 
172 Ellul, J., Teknoloji Toplumu, Çeviren: Musa Ceylan, İstanbul, Bakış Yayınları, 2003, s. 393 
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     Bireylerin varoluşlarını öznel ve nesnel olarak ikiye ayırdıkları bir imitasyon 

davranış yapısı oluşmuştur. Karşımızdaki birey mutasyona uğramış imitasyon bir 

bireydir. Lukacs “Tarih ve Sınıf Bilinci”173 eserinde metanın bir bütün olarak 

toplumun evrensel kategorisi haline geldiğinde ancak kendi gerçek özü içinde 

anlaşılabileceğini söylemektedir. “Şeyleşme” meta ilişkilerinden doğmakta ve sadece 

bu noktada toplumun nesnel evrimi ve bireylerin toplum karşısında takınacakları 

tavırlarında önem kazanmaktadır.  

     Özne günümüz toplumlarında güç kaybetmekte, kendisinden uzaklaşmaktadır. 

“Hayatın yüksek amaçlarını belirleme yetkisi elinden alınan ve karşısına çıkan her 

şeyi basit bir araca indirgemekle yetinmek zorunda bırakılan akıl için geriye kalan 

tek amaç, bu düzenleyici faaliyetin sürdürülmesidir. Bu faaliyet bir zamanlar özerk 

bir özneye aitti.”174 İzlence toplumu durum gereği olarak (ipso facto) insanların 

birbirlerinden uzaklaşmalarına eşzamanlı gelişen bir ilke üzerinde kurulu ve işler bir 

formdadır. Bugünün toplum yapısında giderek insana karşı (ad hominem) bir yapı 

oluşarak artmakta ve bu siyasal yabancılaşmayı belirgin biçimde etkilemektedir. 

Tüketim toplumunda eşyaya biat etme sistematiği normalleştirilir, gündelik yaşamın 

sıradan, alışılagelmiş bir alışkanlığı düzeyine indirilir. İnsan tümüyle nesne 

olduğunda ve bu insan tipi tüm toplumda başat bir mizaç aşamasına ulaştığında 

insanı insan yapan kuvvet olan özne, özne olmaklığını yitirecek, öznenin yerine 

sonsuz bir nesneler dünyası ikame olacaktır. Böyle bir toplum düzeni ortaya 

çıkmaktaysa bu toplum biçiminin tarihsiz bir toplum, tarihsellik dışı bir toplum 

olacağını söyleyebiliriz. Nesne hakimiyetinde, nesne esrimesindeki bu toplum ya bir 

ütopyadır ya da gerçekten özne’nin sonudur. Saint Simon “insanların hükümeti yerini 

                                                 
173 Lukacs, G.,  Tarih ve Sınıf Bilinci, Çeviren: Yılmaz Öner, İstanbul, Belge Yayınları, 1998 
174 Horkheimar, M., 1998, s. 119 
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zamanla eşyaların hükümetine bırakacaktır” demişti. 

     Öznenin tekrar özüne dönebilmesinin yolu Adorno’nun “özdeş olmayan” (non- 

identique) kavramı çerçevesinde tartışılabilir. Özdeş olmayan öznenin toplumsal bir 

yarar, bir sosyal rolle, bir işlevle özdeş olmayı reddettiği ilişkiler alanıdır. 

Yabancılaşmadan kurtulabilmenin bir yolu da özdeş olmayan olmayı başarabilmek 

olabilir. Böylelikle toplumsal ve siyasal yaşamda bazı doğruların yanlış, bazı 

yanlışların da doğru olduğunun epistemolojisine ve dünyada varolmaya dair asıl 

nedenin ne olduğunun ontolojisine varabilmenin en azından bunu bireysel düzeyde 

düşünebilmenin akıl kapısı az da olsa aralanabilmiş olacaktır. Özdeş olmayan 

kavramı aşk, dostluk, sevgi gibi bir retorikle de anlamlandırılıp, içselleştirilebilir. 

Kişinin kendi olmayı kendisinin başarabilmesinin anahtarına sahip olması 

gerekmektedir. Modadan ve vitrin faaliyetlerinden başka bir sosyal gerçekliğin 

mevcut olduğunun farkına varabilmenin üretken doyumu. Söz konusu olan 

Spinoza’nın “kendisinin kendisi” dediği, Kant’ın “kendinde şey”, “bizim için şey” 

ayrımına uygun bir bireysel üretme, yaratma yetisidir. “Şimdinin anlaşılamaması 

kaçınılmaz bir şekilde, geçmiş hakkındaki cehaletten kaynaklanmaktadır. Fakat eğer 

şimdiki zaman hakkında hiçbir şey bilinmiyorsa, geçmişi anlamak için kendini 

tüketmek de belki aynı derecede boş olabilir.”175 Paul Vallery’nin dediği gibi “Gemi 

o kadar kuvvetli sallandı ki en sağlamca asılmış bulunan lambalar bile sonunda 

devrildiler.”     

 

 

 

                                                 
175 Bloch, Marc, Tarihin Savunusu yada Tarihsicilik Meselesi, Çeviren: M. A. Kılıçbay, Ankara, 
Birey Toplum Yayınları, 1985, s. 28 
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                             3. BÖLÜM 

       TÜRKİYE’DE SİYASAL YABA�CILAŞMA 

 

I. KISIM: TÜRKİYE’�İ� SOSYO- EKO�OMİK YAPISI 

 

I.I. Osmanlı Devleti’nde Sosyo- Ekonomik Yapı 

     Feodalizmden sonra gelişen ticari kapitalizmin sanayi kapitalizmine evrilmesi, 

Avrupa devletlerini merkezi ekonomik pazarlara hakim ve her zaman dış pazarlara 

taşma kapasitesine sahip olan “Düvel-i Muazzama” devletleri durumuna getirmişti. 

Osmanlı İmparatorluğu kapitalistleşme sürecine intibak edemeyerek zaman 

içerisinde yarı-koloniyel bir devlet statüsüne inmek zorunluluğuyla karşı karşıya 

kalmıştı. 19. yy.’da merkezi ülkelerden çevre ülkelere sermaye ihracının 

yaygınlaşmaya başlaması olgusuyla birlikte Osmanlı ekonomisinin de yarı-koloniyel 

koşulları pekişmiştir. Devlet iç dinamiklerden çok dış dinamiklere bağlı bir siyasal 

boşlukta kalmıştır. Fuat Paşa bu durumu şu biçimde özetlemişti: “Her millette iki 

kuvvet bulunur. Biri yukarıdan gelir, öbürü aşağıdan. Bizdeyse aşağıdan bir kuvvet 

hasıl etmeye imkan yok. Biz de bu yüzden pabuççu muştası gibi yandan bir kuvvet 

kullanıyoruz. O da sefaretlerdir.”176 Bu süreç içerisinde çevre ülkeler dünya 

pazarlarıyla isteyerek veya istemeyerek ekonomik, ticari ilişkilere girmek zorunda 

kalmışlardır. “Çevre ekonomilerinin dünya pazarlarına yönelmesi sürecine 

merkezden sermaye ihracının katkısı, doğrudan doğruya üretimi arttırmak değil, söz 

                                                 
176 Osmanlı Devleti’nde Babıali Büyükelçi ilişkileri için bakınız: Timur, Taner, Osmanlı Çalışmaları: 
İlkel Feodalizmden Yarı Sömürge Ekonomisine, Ankara, V Yayınları, 1989  
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konusu ticareti kolaylaştırmak yönünde olmuştur.”177 1838 Ticaret Antlaşması178 

İngiltere ve Almanya’nın demiryolu siyasetleri179, 1881 yılında Duyun-u Umumiye 

İdaresi’nin kurulması180 gibi gelişmeler Osmanlı Devleti’nin son zamanlarındaki 

ekonomisi ve toplumsal yaşamının bir panoramasını sunar. Osmanlı Devleti’nin 

ticari kapitalizm ve sanayi kapitalizminin son derece gerisinde kaldığına açık bir 

örnek; Osmanlı Devleti sınırları içerisinde kurulan ilk ticaret odasının 1870 yılında 

İnebolu’da bir Fransız firması tarafından Fransa’yla yapılmakta olan ticaret ilişkisi 

nedeniyle kurulmuş olmasıdır. Aynı yıl Macar ve Avusturyalı tacirlerin Osmanlı 

Devleti sınırları içindeki ticari çıkarlarını gözetmek amacıyla İstanbul’da 

“Avusturya-Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası” kurulmuştu. Toplum Sözleşmecisi 

T. Hobbes daha 17. yy.’da şöyle söylemiştir: “Bir üçgenin açılarının toplamı iki dik 

açıya eşittir cümlesi, ticaret erbabının çıkarlarına ters düşseydi tüm geometri 

kitaplarını o anda yaktırırlardı.”181 Osmanlı Devleti feodalizmle kapitalizm arasında 

arafta kalmıştı. Muzaffer Sencer, Ömer Lütfi Barkan, Sencer Divitçioğlu, Osmanlı 

toplumsal sisteminin Avrupa feodalizminden farklı olduğunu söylemişlerdir.182 Bu 

görüşlerin tersine Mübeccel Kıray Osmanlı Devleti’nin sosyo-ekonomik yapısının 

Avrupa feodalitesinin toplum yapısıyla aynı olduğu fikrine sahiptir.183  

     Halil İnalcık Osmanlı toplumunun saray, ordu, ulema ve devlet memurlarının 

oluşturduğu “askeri” ve Müslim, gayrimüslim halktan oluşan “reaya” olarak 

                                                 
177 Pamuk, Şevket, Osmanlı Ekonomisi ve Dünya Kapitalizmi, Ankara, Yurt Yayınevi, 1984, s. 53 
178 Bakınız: Timur, Taner, 1989  
179 Bakınız: Ortaylı, İlber, Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman ,üfuzu, İstanbul, İletişim Yayınları, 
1998 
180 Bakınız: Yeniay, Hakkı, Osmanlı Borçları Tarihi, Ankara, Mehmet İhsan Matbaası, 1936 ve 
Sevimay, Hayri R., Osmanlı Son Dönem Ekonomisi, İstanbul, Kazancı Hukuk Yayınları, 1995 
181 Brecht, B., Eco U., Ehrenburg, İ., Faşizm Yazıları, Ankara, Ütopya Yayınevi, 2001, s. 117 
182 Divitçioğlu, Sencer, Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu, İstanbul, Köz Yayınları, 1971,     
Sencer, Muzaffer, Osmanlı Toplum Yapısı, İstanbul, Ant Yayınları, 1969,   Barkan, Ömer Lütfi, 
Feodal Düzen ve Osmanlı Tımarı, Ankara, Türk İktisat Tarihi Semineri, Hacettepe Üniversitesi, 1975   
183 Kıray, Mübeccel, Toplum Yapısındaki Temel Değişmelerin Tarihsel Perspektifi, Ankara, 
Mimarlar Odası, Mimarlık Semineri, Bildiri No: 4, 1969 
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konumlandığını söyler. “Osmanlı bürokrasisinde, reayanın himayesi, devlet 

bürokrasisinin temel politikasıdır. Herkesi sultanın mutlak otoritesine tabi kılmak 

gibi bir yönetim anlayışı da, bu himaye politikasından kaynaklanıyor.”184 Osmanlı 

Devleti’ndeki halk-saray kopukluğuna Taner Timur “kültür ikileşmesi” 

demektedir.185 Şerif Mardin de analizinin temeline merkez- çevre ilişkilerini koyarak 

saray ve halkı “büyük kültür” ve “küçük kültür” olarak tanımlar.186  Emre Kongar 

devletçi-seçkinci ve gelenekçi-liberal olarak ikili bir sınıflandırmaya gitmiştir. 

Devletçi-seçkinci grubu askeri bürokrasi, sivil bürokrasi ve bunların müttefiklerinin 

oluşturduğunu söylemektedir. Kongar’a göre Osmanlı Devleti’nde başarısız ve 

tutarsız kalan batılılaşma çabaları devlet ile toplum arasındaki yabancılaşmayı da 

arttırmıştır. Bu yabancılaşmayla birlikte batılılaşmaya inanan devletçi-seçkinci 

grupla bu gruba bir tepki olarak ortaya çıkan gelenekçi-liberal grup arasındaki 

uyuşmazlıklar, çatışmalar daha da şiddetlenmiştir.187 Osmanlı Devleti’nde İttihat ve 

Terakki Fırkası milliyetçi, devletçi, otoriter politika izlerken Hürriyet ve İtilaf Fırkası 

liberaller, muhafazakarlar, Osmanlı sınırlarında yaşayan etnik azınlıklar gibi 

birbirinden farklı grupların birleşmelerinden oluşmaktaydı. İdris Küçükömer de sağ 

partilerle sol partilerin yerlerini değiştirmiştir. İttihat ve Terakki Fırkası, TBMM’de 

Müdafaa-i Hukuk Grubu, CHP, 1960 İhtilalindeki Milli Birlikçiler ve Ecevit’in 

Ortanın Solu düşüncesinin laik bürokratik, batıcı bir gelenekten kaynaklandığını 

belirtir. Bunların karşısındaysa doğucu ve İslamcı temelleri olan grup yer almaktadır. 

Bu grup içinde Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Prens Sabahattin ve ekibi, TBMM’deki 2. 

                                                 
184 İnalcık, Halil, “Tarihsel Bağlamda Sivil Toplum ve Tarikatlar”, Küreselleşme Sivil Toplum ve 
İslam, Ankara, Vadi Yayınları, 1998, s. 77  
185 Timur, Taner, Türk Devrimi: Tarihi, Anlamı ve Felsefi Değeri, Ankara, A.Ü SBF Yayınları, 1968  
186 Mardin, Şerif, Tanzimattan Sonra Aşırı Batılılaşma, İstanbul, Türkiye Coğrafi ve Sosyal 
Araştırmalar Derneği, İ.Ü Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Enstitüsü, 1971  
187 Kongar, Emre, Toplumsal Değişme Kuramları ve Türkiye Gerçeği, İstanbul, Remzi Kitapevi, 
1981, s. 311  
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Grup, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Demokrat 

Parti ve Adalet Partisi bulunmaktadır.188  

     Osmanlı devletinin modernleşmede geç kalması bugünlere kadar çözülmesi 

gereken sorunlar ve geçiş süreçleri devretti. Matbaa ancak 1727 yılında kurulabilmiş 

ve bilginin yayılması işlevi matbaanın kurulmasıyla tam anlamıyla gerçekleşememiş; 

aydın kesimlerde sınırlı kalarak topluma yayılamamıştı. Osmanlı Devleti’nin son 

zamanları gerçekten karmaşık, çatışkılı ve hüzünlü bir görünümdeydi. Örneğin 

Meşrutiyet mücadelesi yıllarında “Resneli Niyazi’nin komutanlığını yaptığı  “Resne 

Milli Taburu”nda kimler yoktu ki: Sırp komitacı Circis, Arnavut beyi İsa Bolatin, 

Yunanlı kaptan Kleftus Kontaris, Bulgar komitacı Sandinski… Hepsi Kanun-i 

Esasi’nin getireceği özgürlük ortamında, eşitlik içinde sonsuza kadar yaşayacaklarına 

inanıyorlardı.” 189 

     Osmanlı Devleti’nin borçları devletin sosyo-ekonomik gelişimini engelleyen 

faktörlerden birisi olmuştu. İlk kez 1854–1855 Kırım Savaşı zamanında 

borçlanılmıştı. Bunun ardından 1858, 1860, 1862, 1863, 1865, 1869, 1870, 1871, 

1872, 1873, 1874 borçlanmalarını 1875 borç ertelemesinin ilan edilmesi izlemişti. 

Bunun ardından 1877, 1888, 1890, 1893, 1896, 1904, 1905, 1909, 1911, 1913 

yıllarında borçlanıldı. Bu tarihlere borç çevirme (konversiyon) ve konsolidasyon 

tarihleri dahil edilmemiştir. Türkiye’nin ekonomisini çevirmek amacıyla dış borç 

bulma çabaları şayan-ı dikkat derecede Osmanlı Devleti’yle ilgili London Times 

gazetesinde 1873 yılında yapılan şu yorumla benzerlik göstermektedir: “Şu anda 

Türkiye’ye yapılabilecek tek hizmet, gelir ve gider düzenini, gerçek kuralları iyi 

bilen, Sultan’ın bile müdahalesine izin vermeyecek şekilde düzenlenmiş engelleme 

                                                 
188 Küçükömer, İdris, Düzenin Yabancılaşması: Batılılaşma, İstanbul, Ant Yayınları, 1969 
189 Yalçın, Soner, Efendi, 5. Baskı, İstanbul, Doğan Kitap, s. 108 
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ve sınırlamalarla korunan, prensip sahibi devlet adamlarının ellerine bırakarak ciddi 

bir şekilde garanti altına alana kadar, hangi nedenle olursa olsun bir tek şilin bile 

vermeyi reddetmek olabilir.”190 Ulus-devletle birlikte sultanın yerini halk alır. 

1990’lı yıllardaki ekonomik krizde T. Çiller’in dış borç bulma çabaları vardı. Ancak 

artık ülke ekonomimiz her bütçe döneminde ne kadar sanayi yatırımı yapıldığıyla 

değil ne kadar fazla faiz dışı fazla verildiğine göre ayarlanmaktadır.       

     Türkiye ekonomisi küreselleşme mevzuatına göre kodifiye edilmekte bu da 

çıkabilecek/çıkartılabilecek ekonomik kriz olasılığını azaltmaktadır. Ankara Ticaret 

Odası’nın 2003 yılında yaptığı “Borç Ekonomisinin 20 Yıllık Seyri”191 adlı 

araştırmasının sonuçlarına bakıldığı zaman Türkiye, 1983–2003 yılları arasındaki 

yirmi yıllık zaman diliminde 243 milyar dolar dış ve toplam 811 milyar dolar iç borç 

yükünün altına girmiştir. Bu dönemde ödenen dış borç faiz miktarı 316 milyar doları 

bulmaktadır. İç borçlanmalar konusunda ekonomik, siyasal patronaj ilişkilerinin 

hakimiyetinden söz edilebilir. Dış borçlanmalar konusundaysa söylenebilecek olan 

husus devletlerarası ilişkilerde ekonomik bağımlılığın siyasi bağımlılığı 

doğurduğudur.   

     Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin yanı sıra toplumsal kurumlarındaki bozulmaya 

örnek rüşvet ve suiistimallerdeki artış verilebilir. Ahmet Mumcu Osmanlı 

Devleti’nde Rüşvet adlı kitabında rüşveti bir kuralsızlık veya mevcut kurallar içinde 

zaman kazandırıcı kuralsız yol seçimi olarak nitelendirmektedir. Rüşvet Türkiye’ye 

Osmanlı’dan miras kalan alternatif bir hukuk uygulamasıydı.192 

   

  

                                                 
190 Yavi, Ersal, Bir Ülke ,asıl Batırılır?, İzmir, Yazıcı Basım Yayıncılık, 2001, s. 254 
191 “Borç Ekonomisinin 20 Yıllık Seyri”,Ankara Ticaret Odası, www.atonet.org.tr 
192 Mumcu, Ahmet, Osmanlı Devleti’nde Rüşvet, İstanbul, İnkılap Kitapevi, 1985 
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I. II. Türkiye’nin Sosyo- ekonomik Yapısı 

     K. Boratav Türkiye’nin 1908 yılından sonraki ekonomik dönemlemesini şu 

biçimde sınıflandırmıştır: 

• Devrim ve Savaş Yılları (1908- 1922) 

• Açık Ekonomi Koşullarında Yeniden İnşa (1923- 1929) 

• Korumacı- Devletçi Sanayileşme (1930- 1939) 

• Bir Kesinti- İkinci Dünya Savaşı (1940- 1945) 

• Dünya Ekonomisi ile Farklı Bir Eklemlenme Denemesi (1946- 1953) 

• Tıkanma ve Yeniden Uyum (1954- 1961) 

• İçe Dönük, Dışa Bağımlı Genişleme (1962- 1976) 

• Yeni Bunalım (1977- 1979)193 

     Emre Kongar’a göre Türkiye’nin bugünkü toplumsal, ekonomik ve siyasal 

yapısını belirleyen üç husus bulunmaktadır. Bunlar; Osmanlı Devleti’nden miras 

kalma sosyal, ekonomik yapı, kökleri gene Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine 

dayanan batılılaşma ideolojisi ve dış dünyayla Türkiye’nin siyasal ve ekonomik 

bileşimidir. L. Köker de Türkiye’de ulus-devletin tam anlamıyla 

meşrulaştırılamamasıyla ortaya örtülü bir otoritarizm çıktığını söyler.194 

     Cumhuriyet dönemi aydınlanma hareketinin önemli simalarından olan Hasan Ali 

Yücel “Cumhuriyet bir imkan rejimidir.” demişti. Montesquieu’nun “Milletler layık 

oldukları rejimlerle yönetilirler.” sözünün yanlış olduğunu ispatlamak için de 

demokrasilerin daha fazla çalışmaları gerekmektedir. Demokrasi idaresi bilgili ve 

katılımcı insanlara gereksinim duyar. Muzaffer Sencer’in verilerine göre Türkiye’de 

                                                 
193 Boratav, Korkut, “İktisat Tarihi (1908- 1980)”, Türkiye Tarihi 4, Çağdaş Türkiye (1908- 1980), 
İstanbul, Cem Yayınevi, 1997, s. 265  
194 Köker, Levent, Sivil Toplum Ulusal Kimlik ve Devlet Meşruiyeti, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları, 1999, s. 88   
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bireylerin dörtte birinden fazlası siyasal yaşam üzerinde etkisi fazla olan gruplar 

hakkında bilgi sahibi değildir. % 26’lık bir grup siyasal yaşamda en etkin olanların 

sanayiciler ve tüccarlar , % 18,3 askerler, % 12,3 aydınlar, % 11,4 de büyük toprak 

sahipleri olduğunu söylemişlerdir.195 Ruşen Keleş ve Cevat Geray’ın belediye 

başkanları araştırmasına göre Türkiye’deki belediye başkanlarının toplumsal, 

ekonomik köklerine bakıldığında % 39,3’ünün ticaret, % 40,2’sinin sanayi kökenli 

oldukları görülmektedir.196      

     Alafranga ve alaturka kavramları Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke olarak 

1800’lü yıllardan beri geçirilen sosyal, ekonomik, kültürel değişimlerini ya da 

değişmeyen hususları anlatan bir kavram ikilisi olmuştur. Yazar Peyami Safa  “Fatih 

Harbiye” adlı romanında İstanbul’daki alafranga ve alaturka ayrımını semtler 

temelinde ele almıştı. Y. K. Karaosmanoğlu da Ankara adlı kitabında Türkiye’de 

batılılaşmanın tam olarak idrak edilip, içselleştirilememesiyle ilgili olarak şu 

eleştiriyi yapmıştır: “Milliyetçi Türk garpçısı için garpçılığın en karakteristik vasfı 

garplılığa Türk üslubunu, Türk damgasını vurmaktır. Şapka bize değil, biz şapkaya 

hakim olmalıydık.”197 Osmanlı Devleti’ndeki medrese-mektep ikiliğinin bugün 

imam-hatip okullarının ihtiyaç duyulan imam kadrolarıyla kıyaslanmayacak biçimde 

fazlaca açılan okullarıyla yeniden yaratılmakta olduğu söylenebilir. Birbirine 

yabancılaşmış ikili bir toplum tipi oluşmaktadır. 

     1924 yılında Şefik Hüsnü Anadolu halkının 3 sınıfa ayrıldığını söylüyordu; 

ortaçağ mütegallibesi hayatı süren ağalar, beyler, şeyhler ve tebaası, gittikçe 

önemleri artan kasabalı tüccar ve zanaatçılar sınıfı, yoksul ve orta halli köylüler ve 

                                                 
195 Sencer, Muzaffer, Türkiye’de Sınıfsal Yapı ve Siyasal Davranışlar, İstanbul, May Yayınları, 1974,  
s. 191  
196 Keleş, R. ve Geray, C., Belediye Başkanları (1958- 1964), Ankara, Türk Belediyeciler Derneği, 
1964   
197 Karaosmanoğlu, Yakup Kadri, Ankara, İstanbul, Remzi Kitapevi, 1972, s. 106  
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rençperler sınıfı. Ş. Hüsnü’ye göre CHP ilk iki sınıftan güç almakta, üçüncü sınıfınsa 

sempatisini yitirmemeye çalışmaktadır.”198 Emre Kongar Türkiye’nin toplumsal 

yapısının bürokrasinin güdümlemesiyle batı tipi toplum tipine uygun olacak biçimde 

önce burjuvazinin sonra da işçi sınıfının oluşmasına yardımcı olarak geliştiğini 

söylemektedir. Bu toplumsal sınıflar eylem ve bilinç açısından batıdaki toplumsal 

sınıflar düzeyinde değillerdir. Bürokrasi devletin sahibi olarak oynadığı rolü diğer 

sosyal sınıflara kaptırmıştır, sivil bürokrasi genel olarak burjuvaziyle bütünleşmiş 

ancak sivil bürokrasinin bir bölümü bir dönem askeri bürokrasiyle işbirliği yapmış 

sonra burjuvazi dışındaki toplumsal sınıflarla işbirliği yapma eğilimi içerisine 

girmiştir.199 Cumhuriyeti kuran kadrolar Cumhuriyet’in kuruluşu sırasında zorunlu 

olarak yerel seçkinlerle ittifak yapmak zorunda kalmıştı. “Bu ittifak yerel seçkinlerin 

sağladığı siyasal destek karşılığında onların sosyal konumunu sarsacak ve iktisadi 

güçlerini zayıflatacak politikalar izlenmemesini öngörüyordu”200 S. Akşin 1960 

sonrasında Türkiye’deki sınıfsal yapının tarım ve taşra burjuvazisi ve büyükkentli 

sanayi ve ticaret burjuvazisinin oluşturduğu “burjuvazi”, “işçiler”, “esnaf”, 

“yönetenler”, “ademi merkezi yönetenler”, “köylüler” ve “din adamları”ndan 

oluştuğunu söyler.201 K. Boratav’a göre Türkiye burjuvazisi Avrupa burjuvazisi gibi 

yenilikleri üretim sürecine sokarak, mücadele ederek sınıfsal konumunu 

kazanabilmiş, yerini koruyabilmiş, ilerletebilmiş bir burjuvazi değildir. 

Başlangıcından itibaren devleti izleyen tabiri caizse sembiyotik bir toplumsal sınıf 

olmuştur. Devlet tarafından bizzat burjuvazi yaratılmıştır veya varolan güdük 

burjuvazi devlet kaynaklı büyüme suretiyle varlığını korumuştur. 

                                                 
198 Hüsnü, Şefik, Türkiye’de Sosyal Sınıflar, İstanbul, Kaynak Yayınları, 1997, s. 233 
199 Kongar, Emre, 1981, s. 320 
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201 Akşin, Sina, “Osmanlı –Türk Toplumundaki Sınıf Yapısı Üzerine Bir Deneme”, Toplum ve 
Bilim Dergisi, Sayı: 2, 1977   
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     Türkiye batılılaşmasını 1950’den birkaç yıl önce Fransa modelinden ABD 

modeline çevirmiştir. 1950’li yıllar Türkiye’nin çokpartili siyasal yaşamla tanıştığı 

yıllar olmuştur. Türkiye’de çok partili rejime geçilmesi sürecinde A. Leder DP’yi 

destekleyenlerin CHP aracılığıyla devletle ilişkileri yoğun olan grupların önlerini 

tıkaması nedeniyle siyaset süreçlerinin uzağında kalmış, 2. Dünya Savaşı sırasında 

servetleri artan kişiler olduklarını söylemektedir.202 Stirling ve Rustow Türkiye’de 

köylerdeki üstün durumda bulunan hizbin CHP’li olduğunu DP ile çokpartili siyasal 

yaşamın başlamasıyla köydeki üstün hizbin karşısındaki rakibin de DP’li olduğunu 

söylemektedir.203 Lipset ve Rokkan’ın araştırmalarına göre merkezdeki laik yapının 

toprak sahipleri sınıfıyla yaptığı ittifakın karşısına kenar güçler, sanayi ve kilise 

çıkarlarından oluşan bir muhalefetle karşılaşma eğilimi taşımaktadır.       

     1960’lı yıllarda başlayıp 1970’li yıllarla birlikte toplumun sosyo-ekonomik 

görünümü sınıflı bir yapı almaya başlamıştır. 1960’lı yıllarda toprak ağalarının 

siyasal güçleri azalır, ticaret burjuvazisi siyasal gücünü korurken, sanayi 

burjuvazisinin gücü giderek artmaya başlamıştır.204 1980 İhtilali bu açıdan 

değerlendirilebilir. 1980 sonrası siyasal gelişmelerin hem oluşan/oluşmakta olan 

sınıflı toplum yapısı hem de küreselleşme süreciyle birlikte değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 1980 yılına kadar Türkiye iktisadiyatını temelde ithal ikameci, iç 

piyasaya dönük karma ekonomi politikası belirlemekteydi. 24 Ocak Kararlarının da 

1980 sonrasının erkenleştirilmiş ekonomik görünümü olması temelinde ülke 

ekonomisi keskin bir dönüşüme uğramıştır. Bu bağlamda 1980 yılını bir orta nokta 

                                                 
202 Leder, Arnold, Catalysts of Change: Marxist Versus Muslim in A Turkish Community, Austin 
,Texas, University of Texas Press, 1976   
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Yayınları, 1975, s. 165 
204 Sarıbay, Ali Yaşar, Türkiye’de Modernleşme, Din ve Parti Politikası, İstanbul, Alan Yayıncılık, 
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olarak alırsak bu noktadan ileriye ve geriye doğru gidildiği oranda karşımıza çıkacak 

olan toplumsal ve ekonomik kesitlerin birbirinden giderek farklılaştığı görülecektir. 

Boratav’a göre Türkiye’de zaten ücretli çalışanlar ile sermayenin dışında bir üçüncü 

“tampon grup” bulunmaktadır. Bunlar kentlerde marjinal işlerde çalışmaktadırlar. 

Küçük burjuvazi ve lümpen proletarya nitelikleri taşıyan gruplardan oluşan ve 

düzensiz, düşük ücretli işlerde çalışan bu gruplar “lümpen- küçük burjuvazi karışımı 

ve karması”dır.205 Y. K. Karaosmanoğlu da zeytinyağı ve suyun karışmasına 

benzettiği “iki Türkiye” den söz ediyordu. Bu iki Türkiye arasındaki gelir dağılımı ve 

yaşan biçimi farkları 1980 sonrasında fazlaca belirginleşecektir. Türkiye’de 1963, 

1968 ve 1973 yılları gelir dağılımlarına bakarsak tabloda görüldüğü gibi; gelir 

dağılımı; sanayileşme, kentleşme ve kırdan kente göçlerin arttığı 1963- 1973 yılları 

arasında küçük oynamalar gösterse de temel olarak radikal bir artış veya azalışla 

karşılaşmamıştır. 1980 sonrasındaysa gelir dağılımı dengesi orta sınıf ve alt sınıfın 

aleyhine, üst sınıfın lehine olacak biçimde giderek bozulmaya başlayacaktır.206  
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205 Boratav, Korkut, “İktisat Tarihi (1908- 1980)”, Türkiye Tarihi 4, Çağdaş Türkiye, 1997, s. 325 
206 Bostanoğlu, Özer, “Türkiye’de Planlı ve Gecekondu Alanlarda Kira Politikası”, Mülkiyeliler 
Birliği Dergisi, Sayı: 82, Eylül 1986  
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     Türkiye’de siyaset ve güç dinamikleri siyasal partiler, işadamları dernekleri, 

birlikleri (TÜSİAD, TOBB gibi), sivil bürokrasi, askeri bürokrasi, yerel eşraf, medya 

ve “dış” etkilerdir. Halkın bir güç dinamiği olarak siyasal katılımı seçim dönemlerine 

denk gelir ki bu dönemler renkli bir siyasal popülizme tekabül eder. TÜSİAD ile 

TOBB için nispeten merkez-çevre farklılığının işalemi içindeki görünümleridir 

diyebiliriz. TÜSİAD’ın büyük işadamlarına dayanan yapısı ve TOBB’un ticaret ve 

sanayi odalarının bir üst birimi olarak daha çok orta ve küçük işadamlarını temsil 

eder yapısının ülke siyaset dengelerinin kurulmasında etkileri bulunmaktadır.  

 

I. II. I. 1980 Sonrasında Sosyo- ekonomik Yapı 

     1980 sonrası ilk dönem Özal dönemi olarak nitelendirilirse ikinci dönem için 

Taner Timur’un deyimiyle “Özalsız Özalcılık” dönemi denilebilir. Özal döneminde 

genel itibariyle gelirler politikası uygulanmaya çalışıldı ve bununla birlikte tarımda 

köylü taleplerinin azaltılması politikası uygulandı. TÜSİAD, Özal dönemi için 

yaptığı bir açıklamasında bu dönemi kleptokrasi (hırsızlık rejimi) olarak ilan etmişti. 

1980 öncesi Türkiye ekonomisi bu tür bir siyaset için uygun koşullara sahip değildi, 

dahası bu siyasetlerin tersine bir ilerleme olduğu da söylenebilirdi. Örneğin 1963’te 

295.710 olan sendikalı işçi sayısı 1971 yılında 2.362.787 olmuştur.207 Özal’dan sonra 

bu politikalarının devamı yapısal uyum politikalarıyla sürdürüldü. Yapısal uyum 

politikalarının uygulanması toplumsal, kültürel ve ekonomik alanlarda yapısal 

uyumsuzluk ve işlevsel bozuksuzluklara neden olmuştur. “IMF Türk ekonomisini 

                                                 
207 Çalışma Dergisi, Cilt: 1, No: 2, 1972 
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sürekli gözlem, irdeleme altında tutmaktadır. IMF’nin 28 Nisan 1981 tarihli görüşme 

raporunda Türk ekonomisindeki gelişmenin yetersizliği açıklanmaktaydı.208  

     K. Boratav, 1980 sonrası Türkiye ekonomisi dönemlemesini şu biçimde 

yapmıştır: 

• Askeri Rejim Altında Liberal Ekonomi Dönemi (1981- 1983) 

• ANAP’ın Altın Yılları ve Tıkanma (1984- 1988) 

• Popülizme Kayış ve Konvertibilite (1989- 1993) 

• 1994 Krizi209 

     K. Boratav’a göre 1980 yılı sonrasında bölüşüm politikalarının aldığı biçim: 

“Sınıf tabanlı ekonomik taleplere, yani sendikal örgütlenmeye, ücret mücadelesine, 

köylünün destekleme taleplerine karşı katı ve ödünsüz bir çizgi izlenirken, aynı 

kitleleri ‘kentli, gecekondulu, yoksul ve tüketici’ özellikleriyle tatmin etmeye çalışan 

bir strateji”dir.210  

     1980 sonrasındaki dönem serbest piyasa ekonomisi şartlarının oluşturulması, açık 

ekonomi siyasetleri, özelleştirme uygulamaları olmuştur. İstihdam yaratıcı ve üretim 

niteliği olmayan spekülatif amaçlı yabancı sermaye girişleri de artmıştır. Bunlar için 

yabancı sermaye mi “sermayenin yabancılaşması” mı sorusunun sorulması gerekir. 

Küreselleşmeyle birlikte uluslararası şirketlerin Türkiye’deki ticaret ve sanayinin 

yerel bölüşüm ilişkilerine ortak olmak ya da mevcut ortaklıklarını yeniden 

düzenlemek istedikleri görülür. 

                                                 
208 Çölaşan, Emin, 12 Eylül: Özal Ekonomisinin Perde Arkası, İstanbul, Milliyet Yayınları, 1985, s. 
276 
209 Boratav, Korkut, “İktisat Tarihi (1981- 1994)”, Türkiye Tarihi 5, Bugünkü Türkiye, İstanbul, Cem 
Yayınevi, 1997 s. 162 
210 Boratav, Korkut, a.g.e, s. 165  
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     Türkiye’deki özelleştirme sürecinin seyrine baktığımızda dünyadaki gelişmelere 

paralel olarak giderek artan özelleştirme oranlarıyla karşılaşırız:211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     TOBB Savurganlık ekonomisi raporunda Türkiye’deki politik riskin nedenleri 

olarak sık yapılan seçimler, 11 yılda 10 hükümet değişmesi, istikrar paketlerinin tam 

olarak uygulanılamaması, hükümetlerin ekonomik sorunlara duyarsız kalmaları ve 

politikanın ekonominin rolünü çalması gösterilmektedir.212 Gene aynı rapora göre 

                                                 
211 Hürriyet Gazetesi, 30 Aralık 2005, Kaynak: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
212 “Savurganlık Ekonomisi Araştırması”, TOBB, 2001 
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1989 131.2 

1990 486 

1991 243.8 

1992 422.9 

1993 565.5 

1994 411.8 

1995 514.6 

1996 292 

1997 465.5 

1998 1019.7 

1999 38.3 

2000 2716.5 

2001 119.9 

2002 536.5 

2003 177 

2004 1267.2 

2005 8208.9 
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Türkiye’deki ailelerin gündemini yeni iş kapıları, daha fazla gelir ve adil dağılım, 

daha iyi sağlık hizmetleri, dayanıklı konutlar, daha çağdaş bir eğitim ve doğduğu 

yerde doymak oluşturmaktadır. Demek ki Türk toplumu kısaca daha iyi yaşamak 

istemektedir. 1980 sonrasında Türkiye’de hakim istenç depolitizasyonla birlikte 

yararcılık olmuştu. Sistematik biçimde icra edilen nesneler toplumu oluşturulması 

süreci bizatihi medya gibi kitle iletişim araçlarının güdümlü niteliğe büründürülmüş 

bazı yayınlarıyla hızlandırıldı. Medya toplumun en alt kesimlerinin beğenilerine 

yönelik yayın yapmak suretiyle toplumun tümü için geriletici bir rol üstlenmiştir. 

     İlter Turan Türkiye’deki siyasal kültürün demokrasiyle uyumlu olmayan, az 

uyumlu yönleri bulunduğunu söyler. Toplum kendisini bir cemiyet değil cemaat 

olarak algılamaktadır. Bunun nedenleri arasında geçmişteki göçebe yaşam, aşiret 

geleneğinin ve İslam dinindeki ümmet kavramının etkisinin olabileceğini belirtiyor. 

Turan’a göre Türkiye’de toplum ortalamasından sapan düşünceler hoşgörüyle 

karşılanmamakta, farklılığın bölünmeye neden olacağına dair bir korku bulunmakta, 

toplumun alt düzeylerinde ifade edilen çıkarlara olumsuz bakış daha üst seviyede 

tekelcileştirilmiş, yüceltilmiş çıkarlara neden olmaktadır. Toplumda mevcut 

ortalamadan ayrılan kişiler toplum dışı görülüyorlar. Böylece siyasal kültürümüz 

bireysellik yerine toplumsallığı benimsemiştir. Son yıllarda Türkiye’de birey-toplum 

ayrışmasının yaygınlaşmasına paralel olarak yönetimin toplum tarafından 

denetlenmesi düşüncesi yayılmaktadır, ancak mevcut cemaat kültürü hala hakim 

konumunu koruyor. İlter Turan toplumun sosyal yaşamında ve siyasal tercihlerinde 

bütüncüllük bulunduğunu belirtir. Bu bağlamda , “sağcı ve dinsiz” veya “solcu ve 

dindar” birbirine uygun olmayan ikililer olarak görülmektedir.213 Türk toplumu 

                                                 
213 Turan, İlter, “Türkiye’de Demokrasi Kültürü”, Demokrasi Kültürü (Aybay, R, Dinçer, G., Turan, 
İ. ve diğerleri), İstanbul, Aybay Yayınları, 1996, s. 29-35  
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hiyerarşik bir yapıda davranmak alışkanlığına sahiptir. Bunun en olumsuz yanı bu 

hiyerarşinin toplumca kanıksanmış olmasıdır. A. Kadıoğlu da toplumda muhakeme 

yeteneğinin yeterince gelişmemiş olmasının siyasal kültürümüzün içselleşmiş edim 

olarak özgürlük olgusuna yabancı kalmasına neden olduğunu söylemektedir.214 1980 

sonrasındaysa Türkiye toplumu taklit bir toplum olmaya başlamıştır. Adorno’nun 

kültür endüstrisi retoriği burada güzel bir anlam temeli kazanmaktadır. Adorno’ya 

göre kültür endüstrisi “Yetişkinlerin tümünün 11 yaşındaki bir çocuğun kavrayışına 

indirgenmesine dair ideolojik bir tevazu” taşımaktadır. Tevazulu bir toplum 

oluyoruz!  

 

I. II. II. Gelişmekte Olan Ülke Olmak 

     Heady ve Fainson azgelişmiş ülkelerin özelliklerini şöyle tarif etmişlerdir: 

• Geleneksel, otokratik sistemlere sahiptirler. (örneğin Yemen, Suudi 

Arabistan) 

• Siyasal sistemlerine bürokratik elitler hakimdir. Asker ve sivil bürokrasi bu 

toplumlarda güçlüdür. Bu elitler, toplumun siyasal katılması konusunda 

çekingendirler ama halk da siyasal katılma yollarına kullanmaya alışkın 

değildir ya da siyasal katılma yollarını kullanmayı bilmemektedir. (örneğin 

Pakistan ve Irak) 

• Batı devletlerinin yönetim biçimleri örnek alınmaktadır. Ancak bu ülkelerde 

siyasal yaşam bazı zamanlarda uzun süreli bilimsel-ussal plan ve 

programlarla çatışmaya girebilecektir. (örneğin Arjantin ve Türkiye) 

                                                 
214 Kadıoğlu, Ayşe,  Cumhuriyet İradesi Demokrasi Muhakemesi: Türkiye’de Demokratik Açılım 
Arayışları, İstanbul, Metis Yayınları, 1999 
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• Gelişmelerini kapalı siyasal sistemler olarak örgütleyen devletler de 

azgelişmiş devletler kategorindedirler. Bu devletler kendi devlet 

örgütlemelerini SSCB’yi örnekseyerek oluşturmuşlardır. (örneğin Mısır ve 

Kuzey Kore)215  

     C. O. Tütengil, azgelişmenin 3 sorunu olarak köyden kente göç, nüfus artışı ve 

insan gücü sorunlarını görmektedir. M. Duverger azgelişmiş toplumlarda modern bir 

azınlık ve tarımsal kültüre dayalı çoğunluk olmak üzere iki ayrı sınıf yapısının hakim 

olduğunu söyler. Modern azınlık toplumsal ve psikolojik yönlerden sanayi 

toplumlarına benzemektedir ama aynısı değildir.216 Verba ve Lie, siyasal katılımın 

yaygın olduğu bir toplumda liderlerin düşüncelerinin, siyasal önceliklerini 

toplumunkilere göre belirlendiğini, siyasal katılımın gelişmediği toplumlardaysa 

liderlerin siyasal öncellerini kendileri toplumdan bağımsız olarak 

belirleyebildiklerini belirtirler. 

     Otoriter olan azgelişmiş toplum sistemlerinde köylü kesim aslında kendi 

ekonomik çıkarlarının tam tersi olan büyük toprak sahiplerine, modern kesimlerse 

işverenler ve devlet idaresine yakındır. Duverger’a göre gelişmekte olan toplumlarda 

köylülerle toprak ağaları din, gelenek ve toprak temalarında, ücretlilerle kentsel 

burjuvazi de kalkınma ve ulusçuluk temalarında aynı düşünsel bakışa sahip 

olabilmektedirler.217 Duverger azgelişmiş devletlerin siyasal sistemlerini yarı 

gelişmiş toplum sistemleri (Çin, Brezilya, Hindistan gibi) ve azgelişmiş toplum 

sistemleri (Uganda, Guatemala gibi) olarak ikiye ayırmaktadır.218  

                                                 
215 Heper, Metin, Modernleşme ve Bürokrasi, Eskişehir, İ.T.İ.A Yayınları, 1973, s. 126–130 
216 Duverger, M., Siyaset Sosyolojisi, İstanbul, Varlık Yayınları, 1975, s. 470-472 
217 Duverger, M., 1975, s. 474 
218  Duverger, M., a.g.e., s. 476-482 
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     Gelişmekte olan bir ülke olmak marjinle orjin arasında yer almaktır. Batı 

devletlerinin kendi marjin (sınır) konumlarını Türkiye ve benzer devletlere orjin 

(merkez) olarak göstermesi gerçekliği vardır ki bu bir yabancılaşmadır. Burada belki 

de Baudrillard’ın söz ettiği biçimiyle “evrensel” olan ile “küresel” olan arasındaki 

ayrım da açığa çıkacaktır. Evrensel aslen orjin bir kavramken küresel eşik bir 

kavramdır, marjindir. Sorun küresel olanın evrensel olarak ifşa edilmesi noktasında 

temellenmektedir. Örneğin bilim ve sanat evrenseldir, küresel değildir. “Türkiye’de 

batıcılığın tarihi Türkiye’nin batıda patron-devlet değiştirme tarihi olmuştur. Kaba 

bir sıralamayla Batı 18. yy.’da Fransa demektir, 19. yy.’da ise İngiltere; 20. yy.’ın 

başında Batı, Türkiye için Almanya’dır. Yüzyılımızın ortasından itibaren 

Amerika.”219 

     DİE 2000 yılındaki yaş grubu, okuryazarlık ve cinsiyete göre nüfus tablosuna 

göre Türkiye’de okuma yazma bilen nüfus sayısı 52.259.381, okuma yazma 

bilmeyen nüfus sayısı 7.589.657’dir. 1.857.132’si erkek, 5.732.525’i kadın olan 

okuma yazma bilmeyen nüfusun adeta ortalama büyüklükteki bir ülke nüfusu kadar 

olması düşündürücüdür.220 “Alimin işi düşünmek, cahilinki düşündürmektir!”   

 

I. II. III. Türkiye- Latin Amerika Benzerliği 

     Türkiye, Latin Amerika ülkelerinin geçirdiği ekonomik, toplumsal süreçleri 

onların biraz daha gerisinden gelerek kendi sosyo-ekonomik ve jeopolitik koşulları 

çerçevesinde geçirmektedir. İndirilen gümrük duvarları, artan dış borçlar, orta sınıfın 

zayıflaması gibi ortak noktalar bulunmaktadır. Böylelikle ekonomi, siyaset, kültür 

gibi pek çok değişik alanda ve bireyler arası ilişkilerde Latin Amerika devletlerinin 

                                                 
219 Eroğul, C., Demokrat Parti, Ankara, İmge Kitapevi, 2003, s. 270 
220 Türkiye İstatistik Yıllığı, 2004, s. 40 
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pratikleri Türkiye açısından geleceğe dair yapılabilecek olan hipotezlerde, 

öngörülerde bir kıyas olanağı sunar.221 Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi gelir 

dağılımı adaletsizlikleri Türkiye’de de artmış, sosyal politika ve fırsat eşitliği 

uygulamaları, ilkeleri zayıflamıştır. Örneğin Brezilya’nın toplumsal ve ekonomik 

sorunları Türkiye’nin sorunlarıyla aynıdır. Bütçe açıkları, dış ticaret açıkları, 

enflasyon, değeri düşen ulusal para, kentleşmedeki bozukluklar ve bölgesel 

dengesizliklerle birlikte 1981- 1993 yılları arasında oluşan 103,7 milyar dolarlık dış 

borç miktarı ortak noktalar arz etmektedir. Küreselleşmeyle birlikte neo-

merkantalizm ve yükselen derecede militarizm siyasetleri uygulayan ABD’nin 

Dışişleri Bakan Yardımcılarından Robert Olds Orta Amerika ülkeleri için “Bu küçük 

ülkelerdeki elçilerimiz bulundukları ülkelerde başkentte öğütleri yasa gibi kabul 

edilen danışmanlar olmuşlardır. Biz Orta Amerika’nın yazgısını denetliyoruz, çünkü 

ulusal çıkar bunu gerektirmektedir. Artık Orta Amerika anlamıştır ki, bizim 

tanıdığımız ve desteklediğimiz hükümetler iktidarda kalır, ötekiler düşer.” 

demekteydi.222  

     Kırsal alan topraklarını kullanımındaysa Türkiye ile Latin Amerika ülkeleri 

arasında fark vardır. Latin Amerika devletlerinde kırsal alanlarda genellikle büyük 

toprak mülkiyeti yaygındır. Türkiye’de kırsal alanlarda yaygın olan toprak kullanım 

biçimi Güneydoğu Anadolu bölgesindeki toprak mülkiyeti ilişkileri istisna 

bırakıldığında genellikle orta ve küçük üreticiye dayanır. 

 

 

                                                 
221 Bakınız: Petras, J., Veltmeyer, H., Vieux, S., ,eo -Liberalism and Class Conflict in Latin 
America, London, Mac Millan, 1997   
222 Gerger, Haluk, “ Amerika’ya Yakın Olmak”, Mayınlı Tarla Dış Politika, İstanbul, Hil Yayınları, 
1983, s. 63–66 
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I. III. Muğlak Kentleşme Süreci 

     İ. Bilgin Türkiye’nin imar alanında geçirdiği değişmeleri dönemlemeler yaparak 

incelemiştir. Bilgin’e göre: 

• Göreli Modernleşme Dönemi (1839- 1920) 

• Radikal Modernleşme Dönemi (1920- 1946) 

• Popülist Modernleşme Dönemi (1945- 1980) 

• Modernleşmenin Krizi (1980 sonrası)223 

     Türkiye’deki kentleşme kentlere yığılmadır. Kentlerimiz Fransa’nın 2. Dünya 

Savaş’ında Almanların kesinlikle geçemeyeceğine inandıkları Maginot cephelerine 

benzemektedir. Kaba bir yığılmadan ibarettir. Bozkurt Güvenç de sahte kentleşme 

olgusunu siper savaşlarına benzetmektedir. Kentte yerleşik yaşama geçişin yeni tür 

bir göçebeliği doğurduğunu belirtmektedir.224 Kentsel yaşam kalitesi indeksine göre 

dünyanın büyük anakentlerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre Ankara orta 

standartta yer alırken İstanbul kenti düşük standartta yer almıştır.225  

     Kırdan kente göç ile birlikte orta sınıf kültürünün insanları için siteler orta sınıf 

kültürünün yeniden üretimi için bir tür beton vasıtalar görevini görmektedirler. 

Büyük kentlerde ev satışı bir yaşam biçimi satışına dönüşmektedir. Kentlerimizde 

altyapı eskimiş bir durumda kalmışken bireyler düzeyinde değişen giyim ve tüketim 

alışkanlıkları ve kentsel binalar düzeyinde inşaatın dış görünümünde ve iç 

mimarisinde gelişmeler kentlerimizi eskiyle yeninin birbirine bakıştığı çatışmalı bir 

görünüme sokmuştur. “Günümüzde yeni olan, 'ev'in kentsel orta sınıf kültürünün 

odak noktası olması değil, 'idealinizdeki ev' kurgusunun küreselleşme ile beraber, 

                                                 
223 Bilgin, İhsan, “Anadolu’da Konut ve Yerleşmenin Modernleşme Süreci”, www.arkitera.com 
224 Güvenç, Bozkurt, 1993, s. 343 
225 Meriç, Ü., Gezgin, F., Bener, A. ve diğerleri, “İstanbullu Olma Bilinci”, Sosyal Doku Projesi, 
GENAR Araştırma, Eğitim, Danışmanlık, s. 36 
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tarihselliğinden arınıp, belli bir zamana ve mekâna ait olmayan 'evrensel' bir doğruya 

-mitolojiye-dönüşmesi. Bugünün medyatik kültüründe, 'idealinizdeki ev' sözcükleri, 

reklamlarda, televizyonda, dergilerde sürekli üretilen ilintili görüntüleri çağrıştırıyor. 

Böylece dilde kurulan bağlantılardan çok, görüntüler dolayımıyla gerçeklik 

kazanıyor.”226 Günümüzde de statü simgesi olarak apartmanların yerini kentsel 

çalışma alanının dışında yer alan “özerkleştirilmiş” mahallerde villalar almıştır. 2. 

Dünya Savaşı sonrasında Amerikan orta ve üst sınıflarının “araba” ve “televizyon” 

ile kent dışına çıkmalarının benzeri bir durum Türkiye’de yaşanmaktadır. Konunun 

iş, ticaret, sanayi boyutu göz önüne alındığında sanayileşmesini henüz 

gerçekleştirememiş olan ülkelerde karşımıza çıkan olgu Castells’in “bağımlı 

kentleşme” dediği kentleşme süreçleridir. Bağımlı kentleşme gelişmekte olan 

ülkelerde kentleşme sürecinin asimetrik ilişkilerle kurulduğunu anlatır.227  Türk orta 

sınıfının kırdan kent göç süreciyle birlikte imtiyaz kaybetmekte olduğu da ileri 

sürülebilir. Orta sınıf da kent dışına yapılan özerk villa tipi evlere veya türdeş 

bloklara taşınmaya gayret ederek belki de konumunu korumaya çalışıyor. Elbette 

bunlar orta sınıfın ekonomik olarak zayıflamakta olmayan kesitleridir. Konunun bir 

yönü budur ancak diğer yönü rahatsız edicidir. Kırdan kente rücu eden kitlelerin 

kültürel şok, yamalı toplumsallaşma süreçleri sonrasında bu hızlı ancak vasat 

kentleşmeyle ortaya çıkan “kırkent” kültürünün, kendisini değiştirmek zorunluluğu 

hissetmeden kendisini yeniden üretmesi sonucunda ne olacaktır?  

     Kentlerde cemaat yapıları olarak kendisini gösteren zorunlu kentsel örgütlenmeler 

ortaya çıkabilmektedir. Zorunlu olmaları hemşeri mantığına dayalı olarak kente blok 

halinde göç etmiş olmalarından veya bireylerin kent sorunlarıyla tek başlarına baş 

                                                 
226 Öncü, Ayşe, İdealinizdeki Ev Mitolojisi, Birikim Dergisi, Sayı: 123  
227 Keleş, R., 2000, s. 62 
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edememelerinden kaynaklanmaktadır. Böylelikle kentler yeniden kabileleşme 

alanları olabilmekte kentli kimliğinin karşısına cemaat kimlikleri 

dikilebilmektedir.228 Ekonominin, kültürün hızlı değişim sürecinde kültürel 

istikrarsızlıklar, cemaat yapıları, kültürel kapanmalar ortaya çıkmaktadır. 

Lefebvre’ye göre kent artık bir gönderge haline gelmiştir. Bu da kentin hissedilebilen 

kesinliğinin yitmekte olduğunu bize göstermektedir. Toplumsal ilişkilerin içeriği 

söylem olmuştur. Söylem aynı zamanda toplumsal ilişkilerin aracını da 

belirlemektedir. Baumann’a göre “Kent hazzın ve tehlikenin, fırsat ve tehdidin 

mekanıdır. Çekiyor ve itiyor ve bunlardan birini yapmadan öbürünü yapamıyor. 

Kent, aynı tepsi içinde hem özgürlüğün tadını hem de yetkisizleştirmenin lavmanını 

sunarak, heyecanı ve bitkinliği birlikte yetiştiriyor.”229 Kentsel ilişkiler yabancılar 

arasındaki yabancılar tarafından yürütülen 230, hazzın sürdüğü müddetçe süren, haz 

bittiğinde sona eren haz tüketimi ilişkilerini oluşturmaktadır.231  

 

I. III. I. Kentsel Yaşama Dair Bazı Veriler 

     Ankara için yapılan bir anket çalışmasına baktığımız zaman Ankara semtleri 

arasında gerçekten belirgin sosyo-ekonomik farklılıklar olduğu görülür.232 Anket 

Ankara kentinde yaşayan üç farklı sosyal sınıf mensubiyetine dair veriler 

taşımaktadır. Ankara kentiyle ilgili anketin örnek olarak seçilmesinin nedeni 

Türkiye’de en fazla gecekondulaşma oranının sanıldığı gibi İstanbul’da değil 

Ankara’da olmasıdır. 

                                                 
228 Görmez, Kemal, Kent ve Siyaset, Ankara, Gazi Yayınları, 1997 
229 Baumann, Z., 2001, s. 183 
230 Baumann, Z., a.g.e, s.170 
231 Baumann, Z., a.g.e,  s. 183 
232 Görmez, Kemal, a.g.e 
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     Anket verilerine göre Ankara Çankaya’da oturanlar arasında % 47,3 oranında 

yüksekokul mezuniyeti sonucu çıkmıştır. Bu oran Mamak’ta % 6, Keçiören’de % 

19,9’dur.233 Çankaya’da en çok okunan gazeteler % 41,3’le Hürriyet, % 23,3 

Milliyet, % 10,0 Sabah’tır. Keçiören’de Milliyet % 18,5, Sabah % 16,6, Hürriyet % 

9,9, Zaman % 9,3, Türkiye % 7,9, Mamak’ta Türkiye % 23,5, Hürriyet % 8,1, Zaman 

% 7,4’tür. Mamak’ta % 22,8 gibi yüksek bir oranda bu soruya yanıt verilmemiştir.234 

Ulus ve ülke üzerinde seçimlerin etkileri üzerine sorulan soruya ankete katılanlardan 

Çankaya’da % 81,3, Keçiören’de % 70,9, Mamak’ta % 70,9 oranında kişi seçimlerin 

önemli olduğunu vurgulamışlardır.235 Araştırma sonuçları Türk toplumunun genel 

olarak askeri müdahaleleri desteklediğini göstermektedir. Bu veriler siyasal katılım 

açısından tartışılması gereken ilginç bir sonuçtur.236 Siyasal katılım sadece 

seçimlerden ibaret değildir. Ankette çıkan sonuç askeri darbeleri onaylayan 

sonuçlarla da uyumludur. Halk demek ki seçimleri yapıp tüm sorumluluğu 

politikacılara atfetmektedir. Böylelikle askeri müdahaleleri onaylayan düşüncenin 

askeri müdahaleleri de bir tür seçim olarak algıladığı söylenebilir. 

    

 

 

 

 

 

                                                 
233 Görmez, K., 1997, s. 57 
234 Görmez, K., a.g.e., s. 60 
235 Görmez, K., a.g.e., s. 101 
236 Görmez, K., a.g.e., s. 99-101 
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  Siyasetçinin gerçek amacı nedir sorusuna verilen yanıtların tablosu aşağıdadır:237  

 ÇANKAYA  KEÇİÖREN MAMAK % 

Ülkeye/millete hizmet etmek 19.3 13.9 14.1 

Zengin olmak 31.3 41.3 59.7 

Meşhur olmak 4.0 11.3 4.0 

Yandaşlarına, yakınlarına çıkar 
sağlamak 

38.7 31.8 16.8 

Diğer 3.3 1.3 2.7 

Cevap yok 3.3 0.7 2.7 

 

     Siyaset haberlerinin nereden edinildiğine dair soruya verilen yanıtlar Türkiye’de 

hem medyanın gücüne delil olarak okunabilir hem de siyasal katılımda haber 

almanın önemine atfen toplumun neden kolaycı bir yola başvurduğunu açıklar. 

Çankaya’da siyasal haberler % 33,3, Mamak’ta % 12,8, Keçiören’de % 25,8 

oranlarında gazetelerden edinilmektedir. Televizyondan edinilen siyasal haber oranı 

Çankaya’da % 42, Keçiören’de % 68,2, Mamak’ta %74,5’tir.238 Demek ki çok etkin 

siyasal propaganda yöntemleri kullanılarak sadece medya aracılığıyla bile bir siyasal 

parti Mamak’tan aldığı oy oranını son derece çarpıcı bir biçimde arttırabilir.  

     Son seçimde hangi partiye oy verdiniz sorusuna verilen yanıtlar Türkiye’deki iki 

siyasal yabancılaşma göstergesi olan RP ve Hadep’e (DTP) verilen oylar açısından 

incelediğimizde RP’ye Çankaya’da % 6,7, Keçiören’de % 12,6, Mamak’ta % 28,2, 

Hadep’e (DTP) Çankaya’da % 0, Keçiören’de %2,6, Mamak’ta % 2 oranlarında oy 

verildiği görülmektedir.239    

     KONDA’nın 1993 yılında yaptığı kimlik araştırmasına göre İstanbullulara 

kendilerini ne olarak hissettikleri sorusuna verilen yanıtlarda  % 69 kendisini Türk, 

                                                 
237 Görmez, K., 1997, s. 110 
238 Görmez, K., a.g.e, s. 113 
239 Görmez, K., a.g.e, s. 122 
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% 21 Müslüman ve Türk, % 4 Müslüman, % 4 Kürt ve % 2 de diğer olarak 

görmekteydi. Bozkurt Güvenç’e göre toplumun 3/2’sinden çoğu kimlik sorununu 

çözümlemişlerdir. % 20 Müslüman ve Türk yanıtı ulusal birlik açısından umutludur. 

Kendisini Müslüman, Kürt ve diğer olarak tanımlayan % 10 ise çoğulcu bir toplumda 

normal sayılmalıdır.240     

     GENAR araştırmasında “siyasete ne kadar ilgilisiniz?” sorusuna araştırmaya 

katılan 5754 kişiden 2730’u seçimlerde oy verdiğini, 1830’u televizyonda siyasetle 

ilgili haberleri takip ettiğini, 642’si siyasetle hiç ilgilenmediğini, 172’si bir siyasi 

partiye üye olduğunu, 131’si miting, gösteri yürüyüşü gibi toplu faaliyetlere 

katıldığını, 129’u seçimler öncesinde siyasi parti için gönüllü çalıştığını, 106’sı bir 

siyasi partide aktif olarak siyaset yaptığını, 8 kişi de diğer yanıtını vermiştir.241  

     “İstanbullu Olma Bilinci” araştırması da İstanbul kentine ait veriler sunmaktadır. 

Araştırmaya göre İstanbul’da konut durumu % 64,5 oranında bireylerin kendi evleri, 

% 7 lojman, % 2 yurt, % 34,6 kira olarak gözükmektedir.242 Bu oranlar 

değerlendirilirken gecekonduların bireylerin kendi evleri olması ve 

gecekondulaşmada diğer bir süreç olan gecekonduların kiraya verilmesi aşamasının 

da göz önünde tutulması gerekir.  

     Araştırmada nerelisiniz sorusuna verilen yanıtlarda İstanbul’a göç edenlerin daha 

çok Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinden geldikleri görülmektedir.243 Bilindiği 

gibi Ankara kenti daha çok İç Anadolu kentlerinden, İzmir Ege bölgesi kentlerinden 

göç almaktadır. Terör sorunu nedeniyle 1980 sonrasındaysa Güneydoğu Anadolu 

bölgesinden batı Anadolu’ya doğru göç yaşanmıştır.  

                                                 
240 Güvenç, Bozkurt, 1993, s. 355 
241 Özsoy, Osman, Türkiye’de Seçmen Davranışları ve Etkin Politika, İstanbul, Alfa Yayınları, 2002, 
s. 97 
242 Meriç, Ü., Gezgin, F., Bener, A. ve diğerleri, “İstanbullu Olma Bilinci”, s. 67 
243 Meriç, Ü., Gezgin, F., Bener, A. ve diğerleri, a.g.e, s. 68 
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     Araştırmayla ilgili genel verileri değerlendirirsek İstanbul’da cemaat yapısının 

hakim olduğu bir kültürel yalıtım, kente uyum sağlayamama, yabancılaşma 

problemlerinin varlığı açıkça görülebilecektir. Kente göçle birlikte mevcut ekonomik 

durumlarını nispeten düzeltebilmekle birlikte yörelerinden taşıdıkları üstyapı 

ögelerinin İstanbul’a taşınması kentte kırsal davranış biçimlerinin hakim olduğu 

bölgeler, “kırsal kentçikler” yaratmıştır. Kente göç edenlerin yarısının konuşmasında, 

şivesinde bir değişiklik olmamış244, % 42’sinin ekonomik durumu geldiği yöredeki 

durumuna göre olumlu yönde değişmiş245, % 89,9’unun inançları değişmemiştir.246 

Ankete katılanların % 43,9’u kendisini İstanbullu olarak hissederken % 44,7’si henüz 

hissetmemektedir.247 % 43,3’ü kendisini İstanbul’da stresli hissederken % 17,6’sı 

özgür, % 21,5’i mutlu hissetmektedir.248 Araştırmanın çarpıcı verilerinden birisi de 

İstanbul’da yaşayanların % 11,4’ü Boğaz’a hiç gitmemiş,249 % 17.46’sı Adalar’a hiç 

gitmemiş250, % 28.30’u İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezmemiştir.251 Kültür 

merkezi vb. salonlara hiç gitmeyenlerin oranı da % 63.33’tür.252 Bir kentsel 

yabancılaşma göstergesi olarak değerlendirebilecek olan İstanbul’un nesini 

seviyorsunuz sorusuna % 17,5 oranında kişi “hiçbir şeyini” yanıtını vermiştir. 253 

İstanbul’un sorunları hızlı ve sürekli büyüyen bir kentin sorunlarıdır. Örneğin daha 

1977 yılında İstanbul Belediye Başkanı kentte 130.000 seyyar satıcı ve 500.000 

işsizin bulunduğunu söylüyordu.254  

                                                 
244 Meriç, Ü., Gezgin, F., Bener, A. ve diğerleri, “İstanbullu Olma Bilinci”,  s. 79 
245 Meriç, Ü., Gezgin, F., Bener, A. ve diğerleri, a.g.e, s. 80 
246 Meriç, Ü., Gezgin, F., Bener, A. ve diğerleri, a.g.e, s. 81 
247 Meriç, Ü., Gezgin, F., Bener, A. ve diğerleri, a.g.e, s. 87 
248 Meriç, Ü., Gezgin, F., Bener, A. ve diğerleri, a.g.e., s. 111 
249 Meriç, Ü., Gezgin, F., Bener, A. ve diğerleri,a.g.e., s. 113 
250 Meriç, Ü., Gezgin, F., Bener, A. ve diğerleri, a.g.e., s. 114 
251 Meriç, Ü., Gezgin, F., Bener, A. ve diğerleri, a.g.e., s. 118 
252 Meriç, Ü., Gezgin, F., Bener, A. ve diğerleri, a.g.e., s. 151 
253 Meriç, Ü., Gezgin, F., Bener, A. ve diğerleri, a.g.e., s. 123 
254 Keleş, R. ve Uysal, A.,1982 s. 38 
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I. III. II. Köyden Kente Göç  

     Oswald Spengler “Batının Gerileyişi” kitabında büyük uygarlıkların, kurumların 

kentten doğduğunu savunuyordu. Castells de kentlerin hem üretim hem de yeniden 

üretim alanı olduklarını söylemektedir. Sanayi Devrimi sonrası süreçle birlikte 

bugünlere ulaşan kentsel görünüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde farklılık 

gösterir. Bir Alman atasözü “Kent havası özgür kılar.” demektedir. “Sahte 

kentleşme” dinamikleriyle biçimlenen yerleşim alanlarında özgürleşmeden ziyade 

yabancılaşma ortaya çıkmaktadır.                                                                                            

     1950’lerde tarımda makineleşme, tarımın ticarileşmesiyle birlikte 1960’lı yıllarda 

hızlanan kırdan kente göç süreci ortaya çıkmıştır. 1970’li yıllar Türkiye’de büyük 

kentlerde gecekondulaşmanın hızlandığı yıllar olmuştur. R. Keleş kentleşmenin itici 

güçler, iletici güçler ve çekici güçlerle oluşan bir nüfus hareketliliği olduğunu söyler. 

İtici güçler kırsal alanlardaki verim düşüklüğü, gelir azlığı, toprak iyeliğinin dengesiz 

dağılımı, tarımda makineleşme, tarımda kapitalistleşmedir. İletici güçler haberleşme 

ve ulaşım devinimlerindeki gelişmelerdir. Çekici güçlerse kentlerdeki sanayi ve 

hizmet sektörleridir.255 Burada karşımıza “sahte” ve “sağlıksız” kentleşme 

görünümleri çıkmaktadır. Sanayi Devrimi yıllarında 19. yy.’da sanayiciler tarafından 

kurulan “şirket şehirleri” vardı. Bu şehirler tamamen sanayiye bağlı oluşan ve fabrika 

çevresinde biçimlenen yerleşim alanlarıydı. Türkiye’deki kentleşme genel olarak 

(Ereğli, Karabük gibi örneklerin dışında) sanayileşmeyle birlikte ilerleyen bir 

kentleşme olmamıştır. Hızlı sanayileşmeden kaynaklanmayan bir kentleşme 

köylerdeki gizli işsizliği kentlere taşır, kentlerde ekonomik, toplumsal sorunlara 

neden olur. R. Keleş kentleşme devingenliğinin başıboş bırakılmasının  “toplumsal 

                                                 
255 Keleş, Ruşen, Kentleşme Politikası, Ankara, İmge Kitapevi, 2000, s. 47–52 
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erozyon” ve “ekonomik erozyon”a neden olduğunu söyler. Toplumsal erozyon kırsal 

alanlardaki girişimci, becerikli öğelerin kente akışı, ekonomik erozyon da kırsal 

bölgelerdeki birikmiş anamalın kentlere akışıdır. Göç sorunu köyden köye, köyden 

kente ve kentten büyük kente olmak üzere üç türlüdür.256 Bunun yanı sıra “kademeli 

göç” denilen önce köylerden küçük kentlere, ilçelere ve ardından büyük kentlere 

yapılan göç hareketleri mevcuttur. Kademeli göç büyük kente göçün ön hazırlığı, 

toplumsal, ekonomik antrenmanı niteliğindedir.  

     Ülkemizde 2000 yılında 50.000 ve üstü göç alan iller Adana, Ankara, Antalya, 

Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İçel, 

İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Tekirdağ ve Trabzon’dur. Bu iller 

genel itibariyle ya deniz kıyısında turizm potansiyellerine sahip ya da ticaret ve 

endüstride gelişmiş durumda bulunan illerdir. 20.000 kişi ve altı göç alan, en az göç 

alan, illere baktığımızda Ardahan, Bayburt, Kilis, Adıyaman, Artvin, Bingöl, Burdur, 

Çankırı, Kırşehir, Hakkari, Gümüşhane, Muş, Siirt, Sinop, Tunceli, Uşak, Batman, 

Bartın, Iğdır ve Karabük illerini görüyoruz.257   

     Cevat Geray köyle kent arasında oluşan uçurumun azaltılabilmesi, arasına 

köprüler kurulabilmesi için “bölge planlaması” ile ekonomik etkinlikler, kültürel, 

toplumsal tesislerin ülke içinde uyumlu dağıtılması gereğine vurgu yapmıştır.258  

 

I. III. III. Gecekondu Sorunu 

     Gecekondu yeni bir mülkiyet düzeni biçimi oluşturmuştur. Kent dışı alanlara 

tapusuz, imar plansız yerleşilmesi ya da bu alanların küçük parseller halinde 

                                                 
256 Tütengil, Cavit Orhan, Azgelişmenin Sosyolojisi, İstanbul, Toplum Yayınları, No: 44, 1971, s. 166 
257 Türkiye İstatistik Yıllığı, DİE, 2004, s. 48-49 
258 Geray, Cevat, Şehir Planlamasının Başlıca Tatbik Vasıtaları, Ankara, A.Ü SBF Yayınları,1960, 
s. 171 
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satılması yoluyla çarpık kentleşmenin kısır döngüsü başlamıştır. “Büyük arsa 

sahipleriyle spekülatörlerin kentleşme alanları çevresindeki arazileri, küçük 

parsellere ayırarak bütünün hisseleri şeklinde satmaları, hem imar planı dışında kalan 

alanları iskana açmakta, hem arsa sahiplerine değerinden çok daha fazla kazanç 

sağlamakta hem de düşük gelir gruplarının kendi mülkleri üzerinde yapılanmalarına 

imkan vermektedir.”259  

     Gecekondu konusu tartışılırken “slum” kavramının da ne anlama geldiğine 

bakmak gerekmektedir. B. Newman Sosyal İlimler Ansiklopedisi’nde slum’ı “Şehir 

için veya köy için olsun, bilhassa ikametgah olarak kullanılmak üzere ayrılmış, fakat 

deterioze olmuş, fazla kalabalık, gayri sıhhi veya tehlikeli yapıların, amme sağlık ve 

sıhhatini tehlikeye soktuğu sahalar” biçiminde tanımlamıştır.260 Slumlar kentlerin 

çok fazla kalabalıklaşmasıyla ortaya çıkan sürekli küçülen parsellerde evlerin sıkışık 

bir biçimde inşa edildiği kötü yerleşim tipleridir.261 Slum tipi yapılara Meksika, 

merkezi Amerika ve Venezuela’da “casas de vecindad”, Küba’da “solares”, Şili, 

Arjantin ve Uruguay’da “conventilles”, Brezilya’da “corticos” ve “villas” 

denilmektedir. Kuzey Afrika’daki teneke şehirlere de “bidonville” denilmektedir ki; 

La Tourneau, bu yerleşim yerlerinin oldukça kötürüm yapılarına karşın buralara göç 

eden kişilerin geldikleri köylerdeki koşullardan çok daha sağlıklı olduklarını 

söylemektedir.”262 Turhan Yörükan, Ankara ve İstanbul’da kent içinde kalmış olan 

gecekondu bölgelerini köhne olan veya hemen köhneleşebilen slumlar kategorisinde 

                                                 
259 Arslan, Rıfkı, “İstanbul Kentleşme Sürecinde Yapısal Değişme”, Sosyoloji Konferansı 12. Kitap, 
İstanbul, İ.Ü Yayını, İktisat Fakültesi Neşriyatı, Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi, 
Güryay Matbaacılık, 1974, s. 113 
260 Yörükan, Turhan, Gecekondular ve Gecekondu Bölgelerinin Sosyo-kültürel Özellikleri, Ankara, 
İmar ve İskan Bakanlığı, Mesken Genel Müdürlüğü, Sosyal Araştırma Dairesi, 1968, s. 58 
261 Yörükan, T., a.g.e, s. 58-59 
262 Yörükan, T., a.g.e, s. 60-62 



 140

değerlendirmektedir.263 Tutarsız, plansız, düzensiz bir kentleşme Ş. S. Aydemir’in 

“kentlerin kanserleşmesi” dediği duruma denk düşer.      

     E. Özbudun gecekondulardaki aile biçiminin kente uyum sağlayamamaktan 

doğacak olan kültür şoku, yalnızlık gibi meseleleri hafifletici olduğunu 

söylemektedir.264 J. Perlman, John Turner, J. M. Nelson, Abu-Lughod, A. Laquian 

gibi bazı düşünürler de gecekonduların aslında yabancılaştırıcı olmadıklarını tersine 

siyasal katılım ya da mutluluk kaynağı olabildiklerini iddia etmektedirler.265 Ancak 

bu görüşlerin doğruluğu tartışmalıdır. Kentler artık geçmişteki kullanabilirlik oran ve 

nitelikte kentsel ekonomik, sosyal sorunları hafifleten tampon mekanizmalara sahip 

değildirler. Yoksul kişilerin kentle bütünleşebilmeleri artık daha zordur ve kentsel 

orta sınıf giderek zayıflamaktadır. G. Sartori megapolislerde yalnız kalabalıklar 

oluştuğunu söyler.266 R. Keleş ve A. Uysal da toplum yapısının karmaşıklaşan 

yapısında, yönetenlerle yönetilenlerin aralarındaki iletişimin zorlaşması ve sınıfsal 

çatışmaların artmasıyla birlikte büyük kentlerin bunalım, huzursuzluk, şiddet, 

yabancılaşma ürettiğini belirtir.267 Bu süreçte ortaya çıkan boşluğu anomi ve 

yabancılaşma doldurmaktadır. Toplumların belkemiğinin orta sınıf olduğu göz önüne 

alındığında durumun ciddiyeti ortadadır. “Kırsal örgütlenmenin yüzyüze ve yakın 

(birincil) ilişkilerinden kentlerin uzak ve resmi (ikincil) ilişkilerine aniden geçen 

bireyler bu değişikliği bir kültürel şok gibi yaşarlar. Alıştıkları, inandıkları her şey, 

yeni yaşam alanlarında ya yoktur ya da farklı biçimlerde karşılarına çıkar. Böyle bir 

belirsizlik ortamında kırsal toplumda olduğu gibi davranışlarına yön verecek birincil 

                                                 
263 Yörükan, T., 1968, s. 62 
264 Özbudun, E., 1975, s. 175 
265 Keleş, Ruşen, Uysal, Artun, Kent ve Siyasal Şiddet, Ankara, A.Ü SBF Basın Yayın Yüksekokulu 
Basımevi, 1982, s. 30-32 
266 Sartori, Giovanni, Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, Ankara, Türk Demokrasi Vakfı, 1993, s. 28 
267 Keleş, R., Uysal, A., 1982, s. 25 
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küme denetimini de bulamayan ‘yeni kentliler’ ya da ‘yabancılar’ neyi nasıl 

yapacakları konusunda çekince duyarlar…”268 Bu durumun adına anomi denmektedir 

yabancılaşma ile kendisini gösterir. Aslında köylerden kentlere göç olgusunda göç 

eden sonraki nesillerin ilk nesiller oranında zorlanmadıkları söylenebilir. Birey kitle 

iletişim araçlarından yararlanarak kent yaşamını tanıyabilmekte, alışabilmektedir. 

Ama daha önemlisi kentlerin de zaten bir bölümünün köyleşmiş, köyleşmekte 

olmasıdır. Köydeki tek katlı, iki katlı konutların yerine kentlerde apartmanların 

bulunması kentsel yeterliliği sağlamaz. Kent kültürel etkinlikler, eğitim, sanat, 

sanayi, mimari, dinlence ve eğlence olanaklarıyla anlamlanan bir yerleşimdir. 

Gecekondu alanları tümüyle elbette köy değildirler ancak köysel yaşamın kente 

eklemlendiği alanlardır. Kentsel gelişmeyle kentlerin merkez ilçelerine bağlı bazı 

köylerin kentlere mahalleler olarak katılmalarıyla oluşan yerleşim birimlerinin 

görünümü aslında bir gecekondu mahallesinin görünümüyle pek çok ortak noktaya 

sahip olabilmektedir.   

     Türkiye’de gecekondulaşma kentleşmeyi aşmıştır ve ülkemizdeki kentleşme 

sanayileşmeyle birebir bağlı, sanayileşmenin doğrudan sonucu olan bir kentleşme 

değildir. Gecekondu kavramı da muğlaklaşmıştır ki artık gecekondular kendilerini 

apartman olarak da gösterebilmektedirler. Mahalli bir rant ağı ile etkileşim içinde 

olan gecekondu semtleri apartman semtlerine dönüşebilmektedir. Cumhuriyet 

tarihimizde orta sınıf apartmanla özdeşleşmiştir. Gecekonduların apartmana 

dönüşmesi olgusunu da kırsal kitlelerin hızlı bir biçimde kültürel olarak sabit 

kaldıkları halde ekonomik olarak sınıf atlama vakıası olarak değerlendirebiliriz. R. 

Keleş Ankara’da Ulus semtinde “Eski Ankara” bölgesiyle gecekondu alanlarını 

                                                 
268 Ergil, Doğu, Toplum ve İnsan, Ankara, Turhan Kitapevi, 1994, s. 203 
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birbirinden ayırmaktadır. Eski Ankara alt ve orta sınıftan esnaf, memur, kalifiye işçi 

gibi meslek gruplarından bireylerin oturduğu yaklaşık olarak dörtte üçü kiracı, dörtte 

biri evsahibi olan bir yerleşim alanıdır. Oysaki gecekondu semtlerinde oturanların 

yaklaşık üçte biri kiracıdır. Bu durum gecekondu yerleşiminin aynı zamanda konut 

mülkiyetine dair bir rant mekanizması olduğunu göstermektedir. Bilindiği gibi 

Ankara % 60- 70 oranlarında gecekondulaşma oranıyla İzmir ve İstanbul’dan daha 

fazla gecekondulaşmış bir kenttir. İ. Yasa, Ankara gecekondularıyla ilgili olarak 

gecekondu topluluklarının kente geçiş bölgelerinde yerleşmiş olan, geçiş halindeki 

topluluklar olarak görerek alınabilecek önlemlerin buna göre alınması gerektiğini 

söylemektedir.269  

     Aşağıda Türkiye’de ve Ankara ilinde gecekondulaşma sürecini özetleyen tablolar 

verilmiştir:270 

(Türkiye’de gecekondu ve gecekondulu nüfus ile Ankara’da gecekondu ve 

gecekondulu nüfus tabloları) 

 

 
    YILLAR 

 
  GECEKONDU 

GECEKONDULU 
NÜFUS 

KENTSEL 
NÜFUSTAKİ PAYI   
 

1955 50.000 250.000 4.7 

1960 240.000 1.200.000 16.4 

1965 430.000 2.150.000 22.9 

1970 600.000 3.000.000 23.6 

1980 1.150.000 5.750.000 26.1 

1990 1.750.000 8.750.000 33.9 

1995 2.000.000 10.000.000 35.0 

 

 

                                                 
269 Yasa, İbrahim, Ankara’da Gecekondu Aileleri, Ankara,  Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü, 1966  
270 Keleş, R., 2000, s. 386-387 
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      YILLAR 

 
 GECEKONDU 

GECEKONDULU 
NÜFUS 

KENTSEL 
NÜFUSTAKİ PAYI   

 
1955 12.000 62.400 21.8 
1960 70.000 364.000 56.0 
1966 100.000 520.000 57.4 
1970 144.000 748.000 60.6 
1975 202.000 1.156.000 64.9 
1978 240.000 1.300.000 68.4 
1980 275.000 1.450.000 72.4 
1990 350.000 1.750.000 58.3 
1995 450.000 2.850.000 60.0 

 

     Siyasal katılma yani siyasal yabancılaşmamaya bir çözüm gecekondular ve “sahte 

kentleşme” olmuştur. Toplumsal bunalımlar yerine gecekondulaşmanın tercih 

edilmesi daha farklı toplumsal bunalımların ortaya çıkmasına, dahası ne kentli ne 

köylü bir insan tipinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Gecekondu bir 

disorganizasyon biçimidir, muğlaktır, gri bir alandır. Türkiye’deki gecekondulaşma 

kentleşme sürecinin kati bir parçası olan, kendisini sürekli olarak yeniden üretebilen 

bir parsel mekanizması durumundadır. Gecekondudaki aile tipi tam anlamıyla ne 

köylü olarak kalabilen ne de kentlileşebilen bir “geçit ailesi”dir.271 İstanbul’a göç 

eden kitlelerin zamanla İstanbul beyefendisi ve hanımefendisi ideal tipine 

benzeyebilecekleri varsayılıyordu. Oysa kırdan kente göçle birlikte kentte yeni 

kırsal- kentsel karışımı kimlikler ortaya çıkmıştır. Yasal yerleşim alanlarıyla 

gecekondu yerleşim alanları arasında oluşan toplumsal, ekonomik farklılık da siyasal 

popülizmle kapatılarak gecekondulara imar affı uygulamalarıyla önlenmiştir. 

Gecekondulara tanınan imar aflarının genellikle seçim dönemlerine denk gelmesi 

                                                 
271 Tütengil, Cavit Orhan, “Köyden Şehre Göçün Sebepleri ve ,eticeleri”, Sosyoloji Konferansı 
1961- 1962, İ.Ü Yayınevi, İktisat Fakültesi Neşriyatı, Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi, 
Güryay Matbaacılık, s. 97     
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iktidardaki hükümet partilerinin rakip partilere karşı üstünlük sağlamak amaçlı 

kullanabilecekleri bir konut politikası aracı olmuştur.  

 

I. IV. Hızlı Sosyo-ekonomik Değişimin Bireylere Etkisi 

     Türk toplumu sosyal bilinçaltında hiyerarşik kader mekanizmaları 

barındırmaktadır. Toplumsal, ekonomik konumdan duyulan hoşnutsuzluk ancak bu 

fatalist düşünce biçiminin sınırlarının dışına çıkmadan ifade edilebilir. Düşünsel 

önkabuller böylece toplumsal olmayı ifade eden hareket tarzlarına yönelik kamusal 

alanın, sivil toplumun gelişmesinin önünde engellemeler oluşturmaktadır. Hızlı 

modernizm, kentleşme süreçleri içerisinde ortaya “gri” bir Türk insanı çıkmıştır. 

Türk aile sistemi gelişmekte olan çekirdek aile yapısı istisna olarak aile içi ilişkileri 

otoriter mekanizmalarla kurar. Aile siyasal katılmada önemi yadsınamayacak bir 

konumda bulunmaktadır.272 S. Ertürk otoriteciliğin sakıncaları konusunda otoritenin 

bireyin elindeki inançlarını korumasında bir kalkan işlevi gördüğünü söyler. 

Böylelikle kişi kendi düşüncelerini eleştirebilmek yerine tam tersine düşüncelerinde 

bir dogmatizme ve düşünce tembelliğine düşecektir.  

     Çiğdem Kağıtçıbaşı iki farklı kişilik tipi ayrımı yapmıştır. Anomik, pasif, yazgıcı, 

karamsar, otoriter, dinsel yönelimli kişi tipinin karşısında iyimser, yapıcı, yurdunu 

seven kişi tipi bulunmaktadır. İyimser kişilik tipi çocuk yetiştirme pratiğinin baskı, 

denetim kurma yerine sevgiye dayandığı ailelerde gelişmektedir.273 T. Feyzioğlu da 

“muhtelif Türkiyelerden” söz etmektedir. “Türkiye, Christian Dior’un bilmem hangi 

defilede teşhir edilen en lüks ve dekolte modellerini veya en pahalı kürkleri başlıca 

                                                 
272 Ertürk, Selahaddin, Diktacı Tutum ve Demokrasi, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, Demokrasi 
Klasikleri Dizisi, 1993, s. 149–150  
273 Kağıtçıbaşı, Çiğdem, Sosyal Değişmenin Psikolojik Boyutları, Ankara, Sosyal Bilimler Derneği 
Yayınları, 1972 
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konuşma konusu edinen gösteriş yarışına girişmiş kadınların; Temyiz Mahkemesi’ne 

üye seçilebilen kadınların, nihayet çarşaflara bürünmüş kadınların, tarlanın ve 

tezeğin en büyük çilesini çektiği halde kağıt üstünde kendilerine tanınan nice basit 

haklardan mahrum ‘Bizim Köy’ kadınlarının bir arada yaşadıkları memlekettir.” 

der.274 Falih Rıfkı Atay’ın kentlerdeki karmaşık görünümle ilgili saptaması da şu 

biçimdedir: “Bir taksinin iki üç liralık saat dönüşü içinde Şişli’den en geri doğu 

köyüne gidebilirsiniz.”275 

     OECD ülkelerinde 2003 yılındaki kişi başına düşen reel gayrisafi yurt içi hasıla 

değerlerine baktığımız zaman Türkiye’de kişi başına düşen reel gayrisafi yurt içi 

hasılanın 6937 dolar olduğunu görüyoruz. Bu rakam ABD’de 37.600, Almanya’da 

27.099, İngiltere’de 29.878, Fransa’da 27.820’dir. Türkiye’ye en yakın sayılar 9300 

dolarla Meksika ve 11194 ile Polonya’dadır.276 Türkiye’de birey belli bir bölümünü 

otoriter ilişki kümelerinin belirlediği ataerkil özelliklerle modernleşme, sanayileşme, 

kentleşme süreçlerinin oluşturduğu tüketim toplumunun tüketici insan tipiyle 

karışmış durumda yeni bir görünüm almaktadır. Tüketim toplumu bilindiği gibi 

sanayi toplumu sonrasında üretim yerine tüketime odaklanmış toplum yapısıdır ki bu 

yapı Türkiye’nin hızlı sosyo-ekonomik değişiminde sanayi toplumu ve tüketim 

toplumu yapılarını iç içe yaşamasıyla birlikte daha karmaşık bir biçime dönüşmüştür. 

Popüler kültür temayülleriyle birlikte toplumun bireyleri adsız, numaralandırılmış, 

kolektif bir yapıya dönüşmekte, Kierkegaard’ın deyimiyle “anonimler” 

olmaktadırlar. Yabancılaşan birey artık rafine edilmiş, dosyalanmış, sabitlenmiş bir 

bireydir, montaj bir bireydir. Öz’ü değil biçimi, olguları değil olayları, yapıyı değil 

                                                 
274 Feyzioğlu, Turhan, Demokrasi ve Diktatörlüğe Dair, İstanbul, İstanbul Matbaacılık T.A.O, 1957, 
s. 28  
275 Tütengil, C. O., 1961-1962 
276 Türkiye İstatistik Yıllığı, DİE, 2004, s. 305 
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işlevleri ifa eden, idrak eden bireydir. Tribün sloganlarında ve pop şarkı sözlerindeki 

anlam genişliği, estetik vurgusu, kavram kaygısı olmayan söz dizilerinden sokak 

düğünlerinin eksik otantizmine varan görünümler arz eder. Bu durum ataerkillikle 

modernizmin minimal bir kucaklaşmasıdır. Kendisini gecekondulardaki uydu 

antenleriyle, kasabalardan süratle geçen yolcu otobüslerinde gösterir. Bu resmin bir 

bölümünü de “lümpen burjuvazi” doldurmaktadır. Bilindiği gibi Avrupa’da 

burjuvazinin gelişim tarihinde burjuva sınıfı kendine özgü davranış kalıpları, üretim 

özellikleri, tüketim ilişkileri, kültürel motiflere sahip olmuştu. Türkiye’de 2. Dünya 

Savaşı sonrasında ortaya çıkan “hacıağa” tipi yeni zenginlerin kültürel demografisi, 

kentsoyluluğun hakim kültürel yapısıyla da uyuşmaz.   

     Türkiye’de toplumda sinisizmin yayıldığı iddia edilebilir. Sinisizmin tanımını 

Türker Alkan ve Doğu Ergil şöyle vermişlerdir: “İnsanın iyiliğine ve samimiyetine 

inanmamak, insanın erdemlerini küçümseyici bir tutum takınmak ve insanın her 

hareketinin çıkar için olduğundan kuşku duymak niteliğidir.”277 Kadir Cangızbay 

Türk insanın “hiç kimsesizleştiğini” söyler. Bu durum insanın tarihsel bir özne 

olmaktan çıkışı ve tüm özneliğini kendi ne’liğinin basit bir yeniden üretimiyle sınırlı 

olmasını anlatmaktadır. Cangızbay’a göre 12 Eylül’den sonraki mezhepler, etniklerle 

kuşanmış toplu pazarlık görünümünde Türk insanı özneliğini yitirip nesne olmuştur. 

Kabuğuna çekilerek “en az kendim dediği” insan olmuştur.278 Cangızbay özgürlükçü 

ortam görünümünün altında aslında bir azınlıklar demokrasisi bulunduğunu, 

Türkiye’nin bir “yığınlar bütünü”ne dönüştüğünü söylemektedir.279 

 

                                                 
277 Ergil, D. ve Alkan, T., 1980, s. 250 
278 Cangızbay, Kadir, Hiç Kimsesizleşen Türk İnsanı, Birikim Dergisi, Sayı: 82, 1996, s. 55 
279 Cangızbay, K., a.g.e, s. 67 
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 II. KISIM: SİYASAL KATILMA VE SİYASAL 

YABA�CILAŞMA 

 

II. I. Demokrasi ve Eleştirileri 

     Demos ve kratos sözcüklerinin birleşmesinden oluşan demokrasi sözcüğünü ilk 

kez Halikarnaslı Herodot bundan 2500 yıl önce kullanmıştı. Demokrasi kendi 

erdemine inanan yurttaşlardan oluşan çoğulcu bir yönetim biçimidir. Aristotales 

yurttaşlık erdemi için karar alırken yönetmeyi, kararlara uyarken yönetilmeyi bilmek 

demektir diyor. Weber’e göre de demokrasi diğer sistemlerden “emretme sisteminin 

başkalarına açık ya da kapalı oluşuna göre” ayrılmaktadır. İktidar Tanrı’dan çıkar 

(omnis potestas a deo) anlayışının yerini iktidar halktan çıkar (omnis potestas a 

populo) anlayışının almasıyla demokrasi yönetim biçiminin evrimsel gelişmesi 

başlamıştır. Demokrasi rejimi farklı siyasal düşüncelerin taşıyıcısı partiler 

aracılığıyla işler. B. Constant’a göre “Bir parti aynı siyasi doktrine salik insanların 

vücuda getirdiği bir birliktir.”  Kelsen siyasal partiyi “Fikirleri bir ayniyet arz eden 

kimseleri, onlara kamu işlerinin icrasında hakiki bir nüfuz sağlamak için birleştiren 

teşekküller”, Gougel “Üyelerinin fikir ve menfaatlerini kıymetlendirmek için iktidarı 

kesmen veya tamamen ele geçirmek amacıyla siyasi hayata iştirak zımnında organize 

olmuş bir grup”, Sulzbach da “Devlet kudretini ele geçirmek hiç değilse devlet 

kudreti üzerinde nüfuz sahibi olmak suretiyle taleplerini gerçekleştirmek için birleşen 
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ve devlet ve cemiyetin arzu edilen bünyesi hakkında aynı görüşlere sahip insanların 

meydana getirdiği bir birlik” olarak tanımlamışlardır.280 

      M. Duverger siyasal partilerin insan yapısının militan, üye, taraftar ve 

seçmenlerden oluştuğunu söyler. Siyasal partiler yardımcı örgütleri yoluyla siyasal 

katılmayı “derinleştirmeye” ve “genişletmeye” çalışırlar. Katılımın genişletilmesi 

siyasal partinin gerçek partizanları etrafında taraftarlardan oluşturulan uydu örgütler 

yaratmaktır, katılımın derinleştirilmesiyle parti üyelerinin parti içi 

örgütlendirilmesinin ailesel, toplumsal, kültürel örgütlendirilmesiyle tamamlanması 

anlamına gelir.281 C. Eroğul demokrasinin toplumsal sınıfların çatışmalarının 

uzlaşması rejimi olduğunu; bunun da ussallık, disiplin, çoğulculuktan oluşan kültürel 

özelliklerle sağlandığını belirtir.282 Demokrasinin temel ögelerini Birkan Uysal 

“öncelik, “üstünlük” ve “karşıtlık” olarak saymaktadır. A. Y. Sarıbay “görev temelli” 

ve “statü temelli” olmak üzere iki tür vatandaşlık olduğunu, demokrasi idaresindeki 

vatandaşın görev temelli vatandaş olduğunu belirtir.283  Demokrasinin mayası da 

özerk yurttaşlardır.  

     Therborn devletlerin demokratikleşme biçimlerini üçlü bir sınıflandırmayla 

incelemiştir: 

• Askeri yenilgi sonucu kurulan demokrasiler (Almanya, Avusturya, İtalya, 

Japonya) 

• Ulusal seferberlik demokrasileri ( Kanada, Belçika, Norveç) 

                                                 
280 Payaslıoğlu, Arif, Siyasi Partiler, Ankara, A.Ü SBF, 1952, s. 10-11  
281 Duverger, M., 1993, s. 157 
282 Eroğul, Cem, “ Demokrasi Ekini Üzerine”, Demokrasi Kültürü, ( Aybay, R., Dinçer, G., Turan, İ. 
ve diğerleri), İstanbul, Aybay Yayınları, s. 16 
283 Sarıbay, A. Y., 1996, s. 72 
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• İç gelişme sonucu kurulan demokrasiler (ABD, Fransa, İngiltere, Hollanda)284  

 

     Demokratik yönetim biçiminin özüne ya da sistemin işleyiş mekanizmalarındaki 

aksaklıklara dair eleştiriler getirilmiştir. G. Bouthaul partilerin çoğalmasını, partileri 

birbirlerinden ayıran farkların fazla olmamasını, partilerin kendilerini zamana 

uyduramamalarını, partiler arası mücadeleler ve kavgaların yararsız uğraşlar 

olmasını, seçimlerde seçilen vekillerin çokluğunun nitelikli kişiler olmaması gibi 

hususları aksaklıklar olarak görür.285  

     Demokrasi kuramıyla ilgili olarak Mosca “siyasal sınıf”a, Michels “oligarşinin 

demir yasası”na Pareto “elitlerin dolaşımı”na vurgu yapmaktadırlar. C. Mourras 

demokrasinin bireylere fevri kararlar verdiren bir rejim olarak demagoglara mahkum 

olduğunu söylemektedir. Demokratik seçimler ona göre aşağıdan yukarıya doğru 

oluşmuş bir cehalettir ki seçimler bilimsel, akılcı politikalar yapılmasına engel 

olmaktadır. Otorite ve ilerleme yandaşı olan Maurras’a göre demokrasi ve 

diktatörlükler demagojinin ikiz görünümleri olarak halktan güç almaktadırlar. 

Demokrasiler ve diktatörlükler rantiyedir; bu yüzden de iktidarın demokrasi ya da 

diktatörlükler yerine monarşik olmasını arzulamaktadır.286 Alain devletin bireylerden 

oluştuğunu söyleyerek “iktidara karşı vatandaş” düşüncesini savunur. Alain’e göre 

her iktidar en sonunda askeri bir iktidara doğru yönelir.287  D. Spitz demokrasi 

yönetimine vasat insanın yetersizliği doğrultusunda eleştiriler yöneltildiğini 

söylüyor: Willoughby demokrasinin seviyesiz devlet adamları yetiştirdiğini, Atwood 
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demokrasinin ayaktakımının hakimiyeti olduğunu, Dean Martin birörnek kitleler 

yarattığını, Mencken bireylerin çoğu zaman en basit olayları bile idrak etmekten 

yoksun olduklarını, Barnes vasat insanın hislerinin esiri olduğunu, A. Ireland vasat 

insanın fikir sahibi olmadığını, fikir sahibi olmaya da ehil olmadığını 

söylemektedirler. Cram’a göre kütle hurafelere inanması, mahdut ve ikinci sınıf 

proleter olması temelinde neolitiktir. Siyasetbilimci Miltrath’sa yüksek katılma 

oranlarının topluma zararlı olduğunu söylemektedir. Yurttaşların siyasete fazla 

bulaşmamaları gerektiğini çünkü sağlıklı bir demokrasinin ancak siyasal seçkinlerin 

uğraşacağı demokrasi olduğunu söyler. Lippman demokrasinin gerçek değil bir ideal 

olması temelinde vasat insanın demokrasi yükünü taşıyamayacağını, halkın 

tasarlayabilen değil yalnızca evet ya da hayır diyebilen olduğunu söylemiştir. Bu 

demokrasi eleştirilerinde demokratik kitle örgütleri, haberleşme, siyasal partiler gibi 

kurumlara yer verilmemiştir. Yapılması gereken yönetim mekanizmasının işleyişinde 

siyasal katılımı aksatıcı, siyasal yabancılaşma doğuran etmenler olan patronaj, 

klientalizm ilişkilerinin engellenebilmesi, toplumsal kültür düzeyinin 

yükseltilebilmesine çalışılmasıdır. W. Churchill: “Cumhuriyet en sakıncalı rejimdir. 

Eğer tüm diğerlerini hesaba katmazsanız.” demektedir. Ülkemizdeki demokratik 

işleyiş için de seçimlere aday olabilmek için belirli bir miktar mali harcama 

yapılması zorunluluğu, bunu herkesin kolaylıkla karşılayamadığından seçimlerde 

aday olmanın maddi bir güçle ilintilenen görünümü, mobilize oylarla milletvekili 

seçilen aşiret ağaları, seçenle seçilen arası ilişkinin yani “temsil” ve “meşruluk” 

ilişkisinin patronaj ağları içerisinde uygulanması gibi eleştiriler getirilebilir. 

Türkiye’de siyasal parti liderliği de bir tür liderler oligarşisi, seçilmiş prens niteliği 

göstermektedirler. Ş. S. Aydemir oligarşiyi “Azınlık, menfaat, kadro ve ya grupların 
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milli kader üstündeki hakimiyeti” olarak tanımlar. Türk seçmeni kendisini Türkiye 

sorunlarını çözecek, geleceğini bina edecek bir yaratıcı özne olarak görmek yerine bu 

işlevi siyasal liderlerden beklemek eğilimindedir.  

      Kendisi bir işlevselci olan ama işlevselciliğin eksik yanlarını eleştiren Robert 

Dahl demokrasinin sosyal ve ekonomik bir içeriğinin de olması gerektiğini söyler.   

Demokraside tüm yurttaşların tam bilgili olarak mutlak katılımını savunur.288 Dahl’a 

göre gerçek demokrasi yoktur. Dahl bu yüzden idealdeki demokrasiye benzeyen 

bugünün rejimlerine “poliyarşi” demektedir. Poliyarşilerin temel sorunu bürokrasiler 

ve şirket korporasyonlarının etkili gücüdür. Charles Lindblom da “yapısal 

bağımlılık” kavramını kullanır. Yapısal bağımlılık iş dünyasının ekonomiyi 

belirlemesidir. Siyasal iktidarın başarısının göstereceği “ekonomik performansa” 

bağlı olması gerçekliği, iş dünyasının siyasal iktidarları ödüllendirip, 

cezalandırabilmesine neden olmaktadır. T. Löwi demokratik işleyiş içerisinde tüm 

kolektivitelerin birbirlerine eşit olmamaları, gruplar arasında güç farklılıkları 

bulunması temelinde Amerika örneğinde petrol tekellerinin, asker-sanayi 

komplekslerinin etkili olduğuna vurgu yapar.289       

     Schumpeter “Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi” adlı kitabında konular 

hakkında kararları seçmenlerin değil seçmenlerin oylarını elde edebilmek amacıyla 

sınırsız bir rekabet halinde olan önderler ve önder olmaya niyetlenmiş kişiler 

verdiklerini belirtir.290 Demokrasinin yozlaşmasıyla siyasal yabancılaşma ortaya 

çıkabilir ya da demokrasinin yozlaşmasının nedeni siyasal yabancılaşma olabilir. N. 

Bose siyasal katılma ve ekonomik, toplumsal, kalkınma arasında yakın bir ilişki 
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olduğunu söyler. Bu ilişki azgelişmiş ülkelerde olduğu kadar gelişmiş ülkelerde de 

geçerlidir. Kalkınmanın başarısı halkın katılımını gerektirmektedir.291 Bunun yanı 

sıra ileri demokratik toplumlarda bile demokratik işleyiş içerisinde “etkin yurttaş” 

oranlarının % 10’u geçmemesi siyasal katılma konusunu incelenmeye değer bir 

tartışma alanı yapmaktadır.292 Örneğin ABD’de birbirinden temel yapılarda 

ayrılmayan aralarında yalnızca retorik farkı bulunan iki büyük parti vardır. Samir 

Amin’e göre her iki parti kanadı da aynı stratejiye sahiptir ve her iki parti de aynı 

söylemin, aynı siyasetin parçalarıdırlar. Cumhuriyetçiler veya Demokrat Parti, 

toplumun bir diğer yarısının kendilerini temsil ettiklerini zannederek oy verdikleri 

partilerdir. Demokrat Parti ortanın solunun, Cumhuriyetçi parti ortanın sağının partisi 

görünümündedir. Siyahların ortalama % 90’ı ve Latin kökenlilerin ortalama % 70- 

80’i Demokratlara oy vermektedir. Kürtaj konusundaki düşünceleri de bazı kadınları 

Demokratlar’a yönlendirmektedir. 

     Fransa’da Protestanların genel itibariyle sol partileri desteklemeleri gibi 

Amerika’da Katolikler Cumhuriyetçilerin “beyaz, Anglosakson, Protestan” 

geleneğinin de etkisiyle genel olarak Demokrat Parti’ye oy vermektedirler. Aslında 

oy verme davranışı da sorunlu bir konudur. ABD’de seçimlerin 2 turlu olmasının 

kazanacak adayı önceden öngörülebilir yapmasının etkisiyle seçimlere katılım 

oranları son derece düşüktür. ABD’deki seçmenlerin yaklaşık olarak % 40’ı 

seçimlerde oy kullanmamaktadırlar.293 ABD’de bazı eyaletlerde katılma oranları 

bundan çok daha düşüktür. Güney eyaletlerinin çoğunda siyasal katılmama oranları 
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%80’leri bulmaktadır. Güney Carolina’da bu oran % 90’ları geçmektedir.294 

Başkanlık seçimlerinde dahi katılımda en yüksek oran % 53 olmuştur. Dahası yerel 

yönetimler için yapılan seçimlerde katılım oranları % 15, % 5 gibi önemsiz 

rakamlara bile düşebilmektedir.295 Daha ilginci seçmenler partiler hakkında fazla 

bilgi sahibi değillerdir. ABD’de Truman’la Dewey arasındaki seçim yarışında 

seçmenlerin sadece % 16’sı Truman ve Dewey’in düşüncelerini tam olarak 

biliyorlardı.296  

     İngiltere’deki İşçi Partisi ve Muhafazakarlarda, ABD’de Cumhuriyetçiler ve 

Demokratlar’da olduğu gibi Türkiye’de genel itibariyle iki farklı politik kaynağa 

dayanan geleneksel bir siyaset vardı. Türkiye’de ileri ve orta derecedeki gelişmiş 

illerin siyasal seçişlerinde iki parti sistemi hakimdir. Geri kalmış illerde bu hakimiyet 

zayıfken her iki gelişme seviyesinde bulunan köylerde iki partili sistemin dışına 

doğru kayma eğilimi bulunmaktadır.297 Bu anlamda 2002 seçim sonuçlarının sosyal 

ve ekonomik olarak geri kalmış bölgelerdeki görünümlere uygun olarak 

“gelişmemiş” gerilemeci bir seçim sonucu olduğu söylenebilir. Demokrat Parti, 

Adalet Partisi sağ gelenekte, CHP sol gelenekte olan partilerdi ve bunların seçmen 

tabanları kolayca değişiveren kaygan bir yapıda değildi. En azından 1980 sonrası 

seçimlerde olduğu gibi yüzergezer oyların sayısı bu oranda fazla değildi. 1980 

sonrası siyasal partiler için bir kırılma noktası olmuştur. “Bir partiden diğerine akan 

seçmenlerse ağırlıkla daha az ilgili, daha az bilgili ve lakayt vatandaşların 

oluşturduğu o geniş ihtiyat ordusundan çıkar –bunlar da tamamen kayıtsız 

                                                 
294 Duverger, M., 1993, s. 492 
295 Eroğul, Cem, Çağdaş Devlet Düzenleri, Ankara, İmaj Yayınevi, 2001, s. 131 
296 Sabuncu, Yavuz, Ersel, Hüseyin ve Aleskerov Fuat, Seçimden Koalisyona Siyasal Karar Alma, 
İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1999, s. 122  
297 Baykal, D., 1970, s. 78 



 154

davranmıyor ve seçimleri kaale alıyorlarsa şayet.”298 Bu seçmenler bir de siyaseten 

yabancılaştılarsa tüketim toplumunun mistik etkisiyle birlikte “çok tüketici az 

seçmen” bir görünüm alırlar. Siyasal yabancılaşmaya maruz kalan kitleler ekonomik 

zorlukların ağır yüküyle birlikte seçimlerde partilere oy verirlerken alışveriş yapan 

bir tüketici mantığıyla tanınırlık, ucuzluk özelliklerine göre partilere oy vermeye 

başlarlar. Kitlelerin siyasetin öznesi olmaları gerekirken nesnesi, figüranı olmaları 

durumu söz konusu olur. “Bütün varlık alanlarının bir araçlar alanına 

dönüştürülmesi, bunları kullanması gereken öznenin de yok oluşuna yol açar. 

Modern sanayi toplumuna o nihilist görünümünü veren budur. Özneyi yücelten 

öznelleşme, onu aynı zamanda yok oluşa da mahkum etmektedir.”299  

     Verba ve Nie’ye göre siyasal katılma davranışı oy verme, devlet memurlarıyla 

temas sağlama, kampanya etkinlikleri ve yöresel etkinlikler olarak görülebilmektedir. 

Siyasal katılma seçimlerde oy kullanma, parti çalışmalarına katılma, toplum içinde 

siyasal konuşmalar, tartışmalarda bulunma, siyasetle ilgili olan/ilgili olabilecek sivil 

toplum örgütlerinde bulunma, bildiri dağıtma, gösteri yürüyüşleri, mitingler gibi 

hususlar siyasal katılım araçlarıdır. Peki, vatandaşlar siyasal katılma haklarına sahip 

olmalarına rağmen kendi yaşam biçimlerini ve şartlarını belirleyen katılma 

davranışlarına karşı neden ilgisizleşebilmektedirler? Yabancılaşmış kişi siyasetten 

tümüyle kendisini uzak tutan kişi anlamına da gelmemelidir. Siyasal katılımı 

seçimlere katılmak olarak ele alırsak bazı kişiler yalnızca “hayır” demek için de oy 

kullanabilmektedirler. “Ama o demek değildir ki bu kişiler hep sosyal değişmeden 

yanadır. Birçok ilerici kişi, yerel ve ulusal çözümü içeren seçimde ya da oylamada 
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olumsuz oy kullanabilir.” 300 Bireyler kamusal işleri kendi dışlarında gördükleri için, 

henüz siyasal kavramlara, süreçlere ilgileri uyanmadığı için, kamusal işlerin özgül 

bir uğraş alanı olduğu ve bireylerin kamu işlerine yabancılaştıkları için, kamusal 

işleri protesto etmekle doğan ilgisizlik nedeniyle siyasal süreçlere 

katılmayabilmektedirler.301 İlter Turan, siyasal yönetimin yasalarına, kurallarına 

uymamak anlamına gelen sivil itaatsizliğin de bir siyasal katılma yolu olduğunu 

söylemektedir. Bu katılma türünün en bilinen örneği Hindistan’da İngilizlere karşı 

sivil itaatsizlik davranışıyla başarı kazanan Mahatma Gandi olmuştur.302  

 

II. II. Kültür- Siyasal Katılma İlişkisi 

     Lerner siyasal katılmayla “empati” kavramını ilişkilendirmiştir. Modern 

toplumların siyasal katılmacı nitelikleri dolayısıyla empati-katılım arasında olumlu 

ilişki bulunduğunu, empati kurabilen insanın daha fazla katılımcı olacağı sonucunu 

ortaya çıkartmaktadır. Lerner’in sözünü ettiği bu ilişkinin tutarlı bir ilişki olmadığı 

belirtilebilir. Siyasal katılım çok fazla etkenle, değişkenle ilgili bir kavramdır. Kadir 

Cangızbay empatinin hükmedici, tahakküm kurucu olduğunu belirterek empati 

yerine “sempati” yi önerir.    

     Siyasal katılma hem “kaynak ayırma” hem de “bütünleştirme” işlevlerine sahiptir. 

“Katılma ancak dengeli ve kararlı bir rejimde bu iki işlevi bir arada 

yürütebilecektir.”303 Kaynak ve değer dağılımını etkilemeyen, değiştirmeyen bir 
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siyasal katılma davranışı siyasal yabancılaşmayı engelleyemeyecektir. Bu durum da 

siyasal sistemin kendi meşruluğunu sürdürmesinde bir engel olabilir.304  

     Kitleler böylelikle siyasal sistemle kendilerini, varoluşlarını, kökenlerini, geçmiş, 

şimdi ve geleceklerini özdeşleştiremediklerinde ya da bölüşüm ilişkilerinden 

aldıkları payların niceliği katlanılamaz boyutlara eriştiğinde yaşadıkları siyasal 

sistemin, toplum ve devlet yapısının meşruiyetini sorgulayabileceklerdir. Kendi 

zihnindeki siyasal düşünceleri, fikir alemiyle yaşadığı toplumsal sistemin siyasal 

değerler sistematiği, ekonomik işleyişi, hukuk kuralları arasında farklılıklar bulunan 

birey yaşadığı toplumsal sisteme yabancılaşarak alternatif gruplara, oluşumlara 

katılabilir. Bu katılma siyasal bir içerik taşıdığı zaman yeni bir toplumsallaşma, yeni 

bir siyasal katılma süreci belirebilecektir. Siyasal katılmanın amacı bireylerin, 

toplumun demokratik değerleri, kavramları, süreçleri benimsemeleri ve bunları etkin 

olarak kullanabilecekleri araçların onlara temininin sağlanmasıdır. Buradan çıkan 

yargı demokrasi içerisinde yaşayan bireylerin katılmacı olmalarının zorunluluğudur. 

Bu insan tipine Etzioni etkin insan derken Almond ve Verba uygar insan 

demektedirler. Uygar insan tipini Almond ve Verba “Sivik Kültür” kitaplarında ele 

almışlardır. Örneğin İtalya’nın politik kültürünün politik yabancılaşma, toplumsal 

izolasyon ve güvensizlik içerdiğinden söz etmektedirler. İtalya’nın siyasal ve ulusal 

yabancılaşmasının nedeni toplumsal yabancılaşmadır. İtalyan vatandaşları çevrelerini 

tehdit ve tehlikelere sahip olarak algılamaktadırlar ki bu algı politik kültürü, katılım 

kültürünü etkilemektedir. Almond yabancılaşmadan söz ederken İtalyan 

Komünistlerine değinerek mevcut yabancılaşmanın politik sisteme karşı devrimci bir 

alternatif olması durumunu tartışır. İtalyan Komünistleri siyaseten katılımcı, 
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politikada bulunma konusunda bilinçli bir yetkinliğe sahiptirler. Aynı siyasal katılım 

durumu İtalyan Faşistleri için de geçerlidir. Faşistler de kamu işlerinde aktif roller 

icra etmektedirler. Ancak İtalya’da bir siyasal paradoks vardır: Siyasal olarak 

bilgilenmiş ve aktif olan kişilerin anayasal demokratik rejime karşı olmaları ve 

anayasal demokratik rejime desteğin genellikle “tebaa” kültürüne sahip sosyal 

kesimlerden gelmesi. İtalya’daki Hristiyan demokratlar anayasal demokratik rejimin 

işlemesine pek de yatkın olmayan bir taşra, uyrukluk kültürünü yaşatmak 

niyetindedirler. Katılımcı eğilim de sözü edildiği gibi rejime karşı olan, kendisini 

rejim dairesinin dışında konumlandırmış kişilerde fazladır. Buradan 

çıkartabileceğimiz siyasal sonuç devletin toplumları yönetirken ortaya çıkan patronaj 

ilişkilerinden yararlanan toplumsal kesimlerin kazandıkları sosyal fayda gereği 

rejime muhalif olmamaları, tersine patronajın dışında kalan toplumsal kesimlerin 

zaman içinde yaşadıkları devlet rejimine yabancılaşma potansiyellerinin artması 

ihtimali olduğudur.  

     Almond politikayı kültürle anlamaya çalışmaktadır. 3 çeşit siyasal kültürden söz 

eder: 

• Mahalli kültür 

• Uyruk kültürü (Tebaa kültürü) 

• Katılımcı kültür305   

     Katılımcı kültürde kişi siyasal bir öznedir. Bilgili ve aktif olan siyasal bilince 

sahip bu birey siyasal katılım yollarını kullanır. Tebaa kültüründe bireyler yaşadıkları 

siyasal sistem hakkında bilgi sahibidirler lakin siyasal sistemi belirleyici özne değil, 

siyasal katılım yollarını kullanmayan siyasal nesne durumundadırlar. Siyasal sisteme 
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dair ulusal bir çerçevesi bulunmayan mahalli kültürde etnik kimlikler yaygınlık 

göstermektedir. Mahalli kültürdeki insanlar kesinlikle bir siyasal sistemin içinde 

bulunduklarının farkında da değillerdir. Dolayısıyla siyasal katılım yollarını 

kullanamamaktadırlar. Mahalli kültür böylelikle geleneksel bir yapıya denk 

gelmektedir. Tebaa kültürü otoriter ve merkezi bir yapıya, katılımcı kültür 

demokratik yapıya uymaktadır. Mahalli kültür, Tebaa kültürü ve Katılımcı kültür 

toplumlarda iç içe geçmiş durumlarda da bulunabilmektedir. Almond ve Verba 

toplumun bir bölümünün merkezi yapı içinde, bir bölümünün yerel yapı içinde 

yaşamakta oldukları mahalli- uyrukluk kültürünün, tebaa kültüründen katılımcı 

kültüre geçiş sürecinin görünümü olan tebaa- katılımcı kültürün ve varolan yasa ve 

düzenin katılımcı nitelikte bulunurken toplumun mahalli bir aşamada, yaşayışta 

bulunduğu mahalli- katılımcı kültürün ortaya çıktığını belirtirler. Gayri resmi ve 

gönüllü olan topluluklara birden fazla üyelik anlamında Walzer’in söz ettiği “çoğul 

yurttaş” kavramı da Almond ve Verba’nın “uygar” insan dedikleri birey tipiyle aynı 

anlama gelmektedir.306  

 

II. III. Eğitim- Siyasal Katılma İlişkisi 

     Siyasal davranışın, siyasal toplumsallaşmanın, sahip olunan siyasal değerlerin 

bireyler, gruplar, sınıflar, nesiller arasında aktarılmasında eğitim son derece 

önemlidir. Bu önemi eğitimin kalitesinin arttırılması sağlar. A. Campell ve H. 

Cooper’in araştırmalarına göre 1948-1954 yılları arasında seçime katılmayanların 
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eğitim durumlarını gösteren tabloya göre eğitim düzeyi arttıkça seçimlere katılım 

artmaktadır;307 

 

 İlk ( %) Lise ( %) Yüksek (%) 

1948 44 33 20 

1952 38 20 10 

1954 62 53 40 

 

     Eğitim seviyesinin, kalitesinin yükselmesiyle siyasal katılma seviyesi de 

yükselme gösterir. D. Baykal’a göre eğitim siyasal yaşama katılmanın ön şartlarını 

yerine getirirken, siyasal katılmanın yönünü ve içeriğini belirlemez. Ancak Baykal’a 

göre bu kural Türkiye’de tümüyle geçerli olmayabilmektedir. Eğitim kurumları 

Türkiye’de “siyasal sosyalizasyon” niteliği taşımaktadır.308   

     Nermin Abadan’ın Eskişehir ve Diyarbakır kentlerinde yaptığı bir araştırma 

eğitimle genel oy hakkına taraftar olmak arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Eğitim 

seviyesi arttıkça tahsilli kişilerin oyları daha değerlidir düşüncesinin oranı artarken 

her oy eşit değerdedir düşüncesinin oranı azalmaktadır.309  

 

II. IV. Meslek- Siyasal Katılma İlişkisi 

     Meslek üyelerinin kendi mesleklerini ilgilendiren konularda siyasal katılım 

göstermeleri beklenebilir. Toplum içinde yüksek statülü mesleklerde siyasal 

katılımın fazla olması muhtemeldir. Bununla birlikte bazı mesleklerde siyasal katılım 

oranları diğerlerine göre daha fazla olmaktadır. Örneğin avukatlık, öğretmenlik 

                                                 
307 Baykal, Deniz, Siyasal Katılma: Bir Davranış İncelemesi, Ankara, A.Ü SBF Yayınları, No: 302, 
1970, s. 54 
308 Baykal, Deniz, a.g.e., s. 62-63 
309 Abadan, Nermin, 1965 Seçimlerinin Tahlili, Ankara, A.Ü SBF Yayınları, 1966 
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mesleklerinde, bürokratlarda siyasal katılım oranları daha yüksektir. Maden 

kasabalarında da birlikte çalışma nedeniyle siyasal katılım oranları yüksek 

olmaktadır. D. Baykal Zonguldak’ta siyasal katılımın 1950 yılından beri bütün 

seçimlerde yüksek olduğunu söylemektedir. 2002 Genel Seçimlerinde de Zonguldak 

% 81,1 ile yüksek siyasal katılım olan iller arasında yer almıştır. 310    

 

II. V. Cinsiyet, Yaş ve Siyasal Katılma İlişkisi 

     Genel olarak kadınlarda katılım erkeklerden daha azdır. Orta yaşlarda katılım 

gençlere ve yaşlılara göre daha fazladır. Bu katılımın yoğun olduğu yaş aralığı 25-60 

yaşlar arasıdır. M. Duverger kadınların seçimlerde oy kullanırken partilerin 

programlarından ziyade politikacıların kişiliklerine göre değerlendirme yaptıklarını 

söyler. Genel olarak zaten seçmenler için partilerin uygulamaları (icraatları) parti 

programlarından daha önemlidir. Seçmenler parti programlarını okumak yerine 

partilerin yaptıklarını, yapacaklarını izlemeyi tercih etmektedirler. Bireyler üzerinde 

aile reislerinin, birkaç kuşaktır aynı siyasal partiye oy vermiş olma geleneğinin de 

etkileri bulunmaktadır. M. Sencer’in araştırmasına göre aile reislerinin etkisi % 11,9, 

bir siyasal partiye daha önce oy vermiş olmaktan doğan oy alışkanlığı % 6,8, bir 

siyasal partiye bir iki kuşak boyunca gösterilen bağlılık oranı % 4,9’dur.311   

 

II. VI. Gelir  -Siyasal Katılma İlişkisi 

     Almond ve Verba gelirle siyasal katılma arasında olumlu bir ilişkinin 

bulunduğunu söylerler.312 Frey ve Ş. Mardin, Ankara’nın Yenimahalle semtinde 

                                                 
310 Türkiye İstatistik Yıllığı, 2004, s. 126 
311 Sencer, Muzaffer, Türkiye’de Sınıfsal Yapı ve Siyasal Davranışlar, 1974, s. 171 
312 Almond, G. and Verba, S., 1963 
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yaptıkları araştırmada eğitim ve meslek değişkenlerini de içine alacak biçimde 

incelenmiş olan gelirle siyasal katılma arasında pozitif bir ilişkinin bulunduğu 

sonucuna varmışlardır.313  

     Orta sınıfın genişlemesinin siyasal katılmayı arttırıcı olduğu söylenebilir. 

Toplumda bireylerin sahip oldukları sosyo-ekonomik statü siyasal ilgi ve siyasal 

bilgiyi etkilemektedir. “Yüksek sosyo-ekonomik statü, ilkin bireyde, siyasal 

katılmaya elverişli birtakım psikolojik ya da tutumsal değişmeler yaratmakta, bu 

değişmeler bireyin siyasal katılma olasılığını arttırmaktadır.”314  

 

III. KISIM: TÜRKİYE’DE SİYASAL KATILMA VE 

SİYASAL YABA�CILAŞMA 

 

III. I. Siyasal Katılma ve Katılmama �edenleri 

      Her devlet sistemi ekonomik ve toplumsal işleyiş süreçlerini yürütebilmek için 

bir kaynak dağılımı mekanizması, siyasal katılma mekanizması yaratır. Demokratik 

yönetimler siyasal katılmanın seçimler, dilekçe hakkı, gösteri yürüyüşleri gibi farklı 

usullerle kullanıldığı idarelerdir. Siyasal katılma sadece klasik demokrasilerde kabul 

edilmiş olan mekanizmaların kullanılmasından ibaret değildir.315 Otokratik 

devletlerdeyse siyasal katılım ya hiç yoktur ya da en minimal düzeyi ne kadarsa o 

oranda siyasal katılma hakkı topluma verilmiştir. Bu da genellikle diktatörlerin kendi 

konumlarının meşruiyetini onaylamak adına arada bir sadece kendilerinin katıldığı ve 

                                                 
313 Baykal, D., 1970, s. 43 
314 Özbudun, E., 1975, s. 9 
315 Uysal, B., 1984, s. 33 
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oyların çoğunluğunu devşirdikleri seçimler düzenlemeleridir. Bu anlamda totaliter 

sistemlerde siyasal katılmanın % 100 olduğu söylenebilir.316  

      Siyasal katılmayı; 

• Yasal siyasal katılma (örneğin Anayasa 74. maddeye göre vatandaşların 

kişisel ya da kamusal konularda dilek ve şikayetleriyle ilgili olarak yetkili 

makamlara ve TBMM’ye dilekçeyle başvurabilme hakkı gibi)  

• Yasal siyasal katılmama (kamu işlerine, siyasal partilere, düşüncelere 

ilgisizlik gibi)  

• Yasal olmayan siyasal katılma (devrimcilik veya karşı devrimcilik gibi) 

• Yasal olmayan siyasal katılmama (zorunlu olduğu halde seçimlerde oy 

kullanmamak gibi) olarak sınıflandırabiliriz. 

     Siyasal yabancılaşma bireyin kendisini siyasal sistemin dışında, siyasal sistemi de 

kendisinin dışında bulunan bir yapı olarak görmesidir. Sosyal Alan (eğitim, güvenlik, 

çalışma), Ekonomik Alan (ekonomik gelişme ve görece adil bölüşüm) ve Siyasal 

Alan (zamana uyan siyasal örgütler ve bunların uzlaşmaya imkan vermesi) arasında 

toplumda ortaya çıkacak olan dengesizlikler siyasal alanda yabancılaşmaya neden 

olacaktır.317 D. Ergil, siyasal yabancılaşmanın varsayımsal sürecini sekiz ögeye 

ayırarak incelemiştir. Bu süreçlerden uyma davranışı dışındaki ögeler siyasal 

yabancılaşma anlamına gelmektedir:318  

1) Bireyle sistem arasında tam bir uyum olabilir. 

2) Bireysel değerlerle toplumun siyasal değerleri arasındaki tedirgin edici bir 

çatışma bireyi sistemi değerlendirmeye itebilir. 

                                                 
316 Duverger, M., 1993, s. 492 
317 Ergil, D., 1980, s. 287 
318 Ergil ,D., a.g.e., s. 190-195 
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3) Bireyin siyasal sistemi değerlendirmesinin sonucunda birey ya kendi 

değerlerini ya da siyasal sistemin değerlerini kabul etmek zorunda kalır. 

4) Birey doğruluğuna inandığı kendi değerlerini korumak için siyasal sistemle 

kurmuş olduğu özdeşlik ilişkisini geri çekebilir.  

5) Siyasal sistemden psikolojik olarak uzaklaşan, anlamsızlaşan, güçsüzlük ve 

sistemsel tepkisizlik hisseden bireyde tedirginlik, kızgınlık duyguları ortaya 

çıkar. 

6) Birey kendi değerleriyle siyasal sistemin değerleri arasında oluşan siyasal 

yabancılaşmanın niteliğine göre siyasal sistemin bir bölümüne ya da tümüne 

yabancılaşabilir. 

7) Anomi olgusunu algılamasının da etkisiyle siyasal sistemin bütününün bozuk 

olduğuna inanan birey siyasal sistemin yalnızca bozuk olduğuna inanılan, 

suçlanan bölümüne değil, siyasal sistemin tümüne birden yabancılaşabilir.  

8) Bireyler bozuk olarak algıladıkları siyasal sistemin düzeltilebilir olmadığını 

görüyorlarsa ya da siyasal sistemi düzeltebilme gücünü kendilerinde 

görmüyorlarsa alternatif köktenci-devrimci gruplara yönelebilirler.  

     A. H. Yücekök’e göre bireyler şu nedenlerle siyasal katılma davranışında 

bulunurlar: 

• Çıkarlarını korumak için, 

• Arkadaş edinme, sosyal dayanışma için, 

• Dünyayı anlamak için, 

• Çeşitli psikolojik tatminsizlikleri ikame etmek için, 

• Toplumda kendine bir yer yapmak için, 
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• “Yabancılaşmak” istemediği için.319  

     E. Özbudun da bireylerin şu nedenlerle siyasal katılma davranışında 

bulunduklarını söyler:  

• Kişisel bağlılık amacıyla (mobilize katılımdır), 

• Dayanışma amacıyla, 

• Çıkar amacıyla, 

• Yurttaşlık duygusu nedeniyle.320  

     Türkiye’de siyasal yaşamın zenginleşmesi, çoğulculaşması siyasal katılmanın 

yurttaşlık duygusu nedeniyle yapılması suretiyle sağlanabilir. Kişisel bağlılık ve 

dayanışma saikleri mobilize katılmanın siyasal enstrümanları olarak görünürken 

çıkar saikiyle katılım mevcut siyasal partiler sistemini daha da yozlaştırıcı, patronaj 

ilişkilerini yaygınlaştırıcı bir işlev görür.     

     Yabancılaşma zaman-mekan ilişkisi içerisinde bir “yaklaşma-uzaklaşma” 

diyalektiğidir. Siyasal sisteme yabancılaşıp siyasal sistemden uzaklaşanlar karşı bir 

değer sistemine, etnik, dinsel, altkültürel gruplara yakınlaşabilirler. Anomi kavramını 

amaçlar ve araçlar arası ilişkilerde inceleyen Merton, sanayi toplumlarının üyelerine 

amaçlar gösterdiklerini ancak bu amaçlara ulaşabileceklerini araçları toplum 

üyelerinin eşit bir biçimde kullanmalarını ihmal etmelerinden dolayı toplumlarda 

kuralsızlık, anomi ortaya çıktığını söylemektedir. Merton’un düşüncesine göre 

toplum amaçlar konusunda mutabık ancak amaçlara ulaşmak için kullanılacak olan 

araçlar konusunda eşit ve uzlaşılmış olmayan bir gerçekliktedir ve böylelikle anomi 

ortaya çıkmaktadır. Birey mevcut kuralsızlık gerçekliğine karşı değişik davranışlarda 

                                                 
319 Yücekök, Ahmet N., Siyasetin Toplumsal Tabanı, Ankara, A.Ü SBF Yayınları, No: 565, 1987, s. 
28 
320 Özbudun, E., 1975, s. 4-5 
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bulunabilmektedir. Bunlar: 

• Uyma 

• Yenileştirme 

• Usulcülük 

• Geri Çekilme 

• İsyan 321   

     Yabancılaşmış birey de “yabancılaşmış uyucu”, “yabancılaşmış şekilci”, 

“yabancılaşmış düzeltimci”, “yabancılaşmış geri çekilen” birey olarak 

sınıflandırılmıştır. Siyasal yabancılaşma sonucunda şu davranış, eylem biçimleri 

ortaya çıkabilecektir: 

• Devrim hareketleri  

• Düzeltimcilik ya da Reformizm  

• Demagog türü önderleri destekleme  

• Başkaldırma ve şiddete başvurma  

• Haber kaynaklarını vekaletle kullanma ya da ikinci elden haber alma  

• Aşırı sağ eylemlere katılma 

• Siyasal partiler ile sözleşme 

• Yerel ve ulusal hükümete/ idareye karşı olumsuz tutumlar 

• Düşük ya da tümüyle kesilen siyasal ilgi ve katılma 

• Oy vermeme ve protesto amacıyla oy kullanma 322  

 

 

                                                 
321 Ergil, D. ve Alkan, T., 1980, s. 224 
322 Ergil, D., 1980, s. 123-124 
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III. II. Olumsuz Siyasal Katılma- Siyasal Yabancılaşma 

     Siyasal yabancılaşma anlamına gelen “olumsuz siyasal katılma” çeşitleri 

şunlardır:323  

• Düzene karşıtlık 

• Dizgeye karşıtlık 

• Yöntemlere karşıtlık 

     Düzene karşıtlık kendisini devrimcilik ya da karşı devrimcilik olarak gösterir. 

Dizgeye karşıtlığın görünümüyse darbeciliktir. Yöntemlere karşıtlık hukuksal 

yaşamda kabul edilemeyecek olan yöntemlere, uygulamalara karşı olmak olarak 

beliren olumsuz katılmadır. Olumsuz siyasal katılma olarak; savaş, sefalet gibi 

gündemsel nedenler, toplumun nesnel parçalanmışlığı, siyasal partiler arası keskin 

bölünmeler gibi toplumda kaba kuvvet, şiddet felsefesine uyan düşünce akımlarının 

varlığı, Fransa, İrlanda, Güney İtalya gibi ülkeler örneklerinde görülebileceği gibi 

kaba kuvvet ve başkaldırıya dair ulusal geleneklerin varlığı, gelir dağılımı 

adaletsizlikleri gibi yapısal bozukluklar olarak sayılabilir.324  

     Yabancılaşma nötralizasyon ya da tepki doğurmaktadır. Nötralizyon pasif bir 

yabancılaşma haliyken tepki davranışı aktif bir yabancılaşmadır. Toplumda siyasal 

katılımı düşük olan, siyasal yabancılaşmaya maruz kalan bireyler siyasal katılımı 

yüksek olan bireylerden daha fazla siyasal katılma davranışı sergileyebilirler. 

Yabancılaşmış olmak siyasal olarak katılmamak anlamına gelmemektedir. Tam 

tersine hoşnutsuz oldukları siyasal, toplumsal sistemi değiştirmek üzere çabaya 

girişebilirler. Rosenberg’e göre büyük şirketler ve sendikalarca oluşturulmuş olan 

çıkar blokları ve siyasal güç merkezleri karşısında “güçsüzlüğü” nedeniyle 

                                                 
323 Eroğul, C., 1999, s. 244-260 
324 Eroğul, C., a.g.e, s. 264-268 
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yabancılaşan bir bireyde siyasal katılma zayıf olabilecektir. Bu kişiler 

yabancılaşmalarını katılmayarak belirtirler.325 Toplumlarda yönetenlerle yönetilenler 

de birbirine yabancılaşabilmektedirler.326 Bunun nedeni yönetimlerin teknik 

boyutlarının giderek artmasıyla toplumdan uzaklaşma ve bunu engelleyen somut, 

çapraşık engellerdir.  

     Siyasal katılımın öznesi yurttaşlar, seçmenlerdir. Bir siyasal katılım eksikliği 

olarak seçmen eğer kendi oyunun seçim sonuçlarını değiştirmeyeceğini düşünüyorsa 

seçimler, partiler konusunda bilgi edinmeyi gereksiz bir uğraş olarak görebilir. 

Siyasal partiler seçmenlerin bilgilendirilmesini partinin programını, görüşlerini, 

adaylarını halka tanıtmak gibi yollarla sağlarlar. Ancak siyasal partiler genel 

itibariyle seçmenlerin bilgi edinme maliyetlerini düşük tutacak yollar ararlar. 

Buradan da topluma popüler vaatler sunma durumu ortaya çıkar.327 Seçmenler 

siyasal parti tercihlerinde kendi sabit fikirlerinin yakın olduğu partiye oy verirler. 

“Diğer konulardaysa, onları tersine uyaran bir davranışla karşılaşmadıkları sürece, 

taraftarı oldukları partilerin görüşlerini benimserler. Dolayısıyla bir seçmenin çok 

ilgilenmediği bir konudaki tercihinin, farklı nedenlerle yakınlık duyduğu siyasal 

partininkine yakın olması beklenir. Bu anlamda, partilerin seçmenler için bir bilgi 

süzgeci rolü oynadıkları söylenebilir.”328  

     Siyasal katılma konusunda gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin aynı 

zeminde değerlendirilmeleri farklı sonuçlar çıkartacaktır. Gelişmiş ülkelerdeki 

siyasal katılma gelişmekte olan ülkelerde olduğu oranda ekonomik, toplumsal 

konularla birleşmeyebileceğinden gelişmekte olan ülkelerde görüldüğü ebatlarda 

                                                 
325 Ergil, .D. ve Alkan, T., 1980, s. 252 
326 Soysal, Mümtaz, Halkın Yönetime Etkisi, Ankara, TODAIE, 1968 
327 Sabuncu, Y., Ersel, H. ve Aleskerov, F., 1999, s. 123  
328 Sabuncu, Y., Ersel, H. ve Aleskerov, F., a.g.e, s. 126 
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tahrip edici bir siyasal yabancılaşma seremonisi ortaya çıkartmayacaktır. Fransa 

gettolarında oluşan kitlesel hareketse siyasal yabancılaşmanın gelişmiş ülkelerde 

daha farklı biçimlerde ortaya çıkabileceğine delalettir. Gelişmekte olan ülkelerde 

siyasal katılmama sorunsalı; ekonomik ve toplumsal sorunlarla, toplumsal hafızada 

bugünlere taşınmış tarihsel nefretlerin mağduriyetleriyle birleşmesi durumunda ciddi 

yabancılaşma problemleri doğuracaktır. Mağduriyet doğuran simgeselleştirme olan  

“seçilmiş travma” nesillerden nesillere aktarılarak toplumun bilinç altında yaşar. 

Seçilmiş travmanın karşıtıysa “seçilmiş zafer”dir. Bir grubun başka bir grup 

karşısında sembolikleşmiş zaferi, başarısı, gururu olan seçilmiş zafer, seçilmiş 

travma ile tenakuz içerisindedir. Seçilmiş travma ve seçilmiş zafer aynı zamanda 

karşılıklı bir değiş tokuş içerir. Bir grubun seçilmiş travması başka bir grubun 

seçilmiş zaferi olabilmektedir ki bu çatışma, yabancılaşma doğuran süreçleri 

bünyesinde taşımaktadır.     

     Olumsuz siyasal katılmada önemli bir kavram “İnançsız muhalefet” kavramıdır. 

İnançsız muhalefet siyasal sistemin meşruiyetinin karşısında yer alan,  siyasal 

katılımda bulunmayan ya da bulunsa da yıkıcı katılımda bulunan, siyasal sistemde 

iktidarı elde edene yani muktedir olana dek siyasal düzenle uyumlu gözüken, uyumlu 

gözükmeye çalışan muhalefettir. Yaygın bir siyasal yabancılaşma inançsız 

muhalefeti besler. Aslen dinsel bir kavram olan ancak Türk siyasetinde yer etmeyi 

başarmış “takiyye” kavramı inançsız muhalefeti tanımlamaktadır. İnançsız 

muhalefetin iktidara varma yolları demokrasi araçlarının kullanılarak demokrasinin 

demokrasisizleştirilmesidir. İnançsız muhalefetin inançlı muhalefet durumuna 

gelmesinin düşük ihtimali hükümet koalisyonlarına girme, devlet bürokrasisinde 

kadrolaşma gibi çabalarla biçimlenecektir. 
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     A. Yücekök inançsız muhalefetin örgütlü, planlı eylemlerinin demokrasiye zarar 

verebileceğinden söz etmektedir. Çünkü inançsız muhalefet toplumsal yaşamda 

Modus vivendi (birarada varolma) hususunu kabul etmez. Rejime “inançlı” partiler 

dayanışma içerisinde sorumlu bir biçimde iktidar hesabı yapmadan inançsız 

muhalefete karşı durabilirlerse oluşabilecek iktidar kaybı ve iktidar boşluğu 

giderilmiş olur, demokrasinin sonu gelmez.329 Fransa’da La Pen’in Faşist görüşlere 

sahip partisinin yükselişinin diğer partilerin aralarında yaptıkları işbirliğiyle 

engellenmesi burada güzel bir örnek teşkil etmektedir. Totaliter idareler her zaman 

darbe, ihtilal, isyanlarla iktidar erkine muktedir olmazlar. A. Hitler’in Nasyonal-

Sosyalist Alman İşçi Partisi’nin yaptığı gibi iktidarı devlet başkanı Hindenburg’un 

takdimiyle alması gibi demokratik yollardan da “şansölye” olabilirler. 

“Çözümlenemeyen yapısal sorunlar duyarlılığı zedeler ve uzun dönemde meşruiyeti 

sarsar. Böyle bir ortamda ekonomik koşullarda, büyük depresyonlarda ve hızlı 

enflasyonlarda olduğu gibi büyük değişmeler olursa ya da kaybedilmiş veya uzun 

sürmüş savaşlar sonucu genel tatminsizlik kitlesel tedhişe dönüşüyorsa ve bütün bu 

oluşumları sisteme karşı inançsız muhalefet örgütleyebiliyorsa o zaman toplumsal ve 

siyasal çöküş süreci tamamlanmış olur. Çünkü ‘meşruiyet’ ve onu destekleyen 

‘beceri’ ve ‘duyarlılık’ ortadan kalkmış olur.”330  

     Yabancılaşan bireyler, kitleler devlet ve toplum sisteminden uzaklaşarak alternatif 

bilgi ve haber kaynaklarına yönelebilirler. Başka bir tepki olarak tümüyle sessiz, 

edilgin bir davranış da sergileyebilirler. Sistem için olası tehlike yabancılaşan 

bireylerin, kitlelerin yönelecekleri haber kaynağının niteliğidir. Bireyler, kitleler 

bölüşümde adalet, adil gelir dağılımı için hareketlenebilecekleri gibi dinsel 

                                                 
329 Yücekök, Ahmet N., 1987, s. 142-143 
330 Yücekök, Ahmet N., a.g.e, s. 140-141 
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dogmatizmi benimsemiş radikal fikirlere veya etnik farklılığı mutlak bir farklılık 

olarak addeden örgütlere de yönelebilirler. Türkiye’de olumsuz siyasal katılmaya 

örnek olarak Aralık 1945 Tan gazetesinin basılması, 6–7 Eylül olayları, 1980 öncesi 

sağ- sol çatışmaları, 1980 sonrasında etnik PKK-Kadek ve dinsel Hizbullah terör 

örgütlerinin varlığı verilebilir.   

     Cem Eroğul’a göre Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde Osmanlı 

Devleti’ne karşı olumsuz katılmacılık vardır. Cumhuriyet tarihinde daha sonra 

Kürtçülük ve Şeriatçılık olarak ortaya çıkan akımlar kendi düşüncelerini serbest 

olarak ifade edebilecekleri bir görece denge durumuna gelmişlerdir.331 Böylelikle bu 

iki akımın amaçları düzen dışıyken, amaçlarına ulaşacakları araçları düzen içi bir 

görünüm almıştır. Araçlarının düzen içi olması Kürtçülük ve Şeriatçılık akımlarının 

devlet ve topluma egemen olan ana değer ve düşüncelere karşı olmadıklarını 

göstermemektedir. Türk siyasal yaşamında başat bir kavram olan “takiyye” siyaseten 

devreye girebileceği kolaycı yolları rahat bulabileceği sosyal, ekonomik, uluslar arası 

dengelere denk gelebilmektedir. S. Akşin Türkiye’de çoğulculuğun İslamcı sağın da 

kendi siyasal partisini kurmasına olanak verdiğini söyler. Ancak; “Şeriatı yani 

Ortaçağı açık ya da gizli savunduğu oranda, bu gelişmenin demokrasi bakımından 

hangi bakımlardan ve ne ölçüde bir kazanç sayılabileceği tartışılabilir.”332 Örneğin 

Nurculuk tarikatının bir kolu olan Fethullahçılık görüşü yirminci yüzyılda insanın 

Tanrı inancından uzaklaştığını savunmaktadır, Bu uzaklaşmayla birlikte dünyada 

mutsuzluk, tatminsizlik oluşmuştur. Böyle bir ekonomik, toplumsal, kültürel ortamın 

öteki dünyada insanları cehenneme götüreceği savunulmaktadır. Türk insanı son iki 

üç yüzyılda İslam’ın özünden uzaklaşmasından dolayı materyal ve ruhsal bağlamda 

                                                 
331 Eroğul, C., 1999, s. 248 
332 Akşin, Sina, Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi, Ankara, İmaj Yayıncılık, 1998, s. 246 
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geri kalmıştır, Türk halkının bu hatadan kurtarılması gerektiği, bu kutsal görevin 

Nurculuk cemaatine Tanrı tarafından verildiğini savunmaktadırlar. Bu hareket 

Türkiye’deki mevcut yabancılaşma zeminini, birikimini tarikat güdüleri 

doğrultusunda vitrin bir hoşgörü zırhının arkasında son derece sistematik bir 

örgütlülükle işlemektedir. İnanılması için gerçekten rasyonel olmayan bir zihin 

şemasına sahip olmayı gerektiren tarikat metinleri vardır. Örneğin metinlerden 

birisinde Türkiye’nin 2. Dünya Savaşı’na girmemesinin nedeni tarikatlarına 

yönlendirilmiş bir mistifikasyon ile açıklanır. Risale-i Nur nedeniyle bu savaş 

Anadolu topraklarına sıçramamıştır denmektedir.333  

 

III. III. Siyasal Yabancılaşmanın Göstergeleri 

III. III. I. Suç ve İşsizlik Oranlarındaki Artış 

     Türkiye’de ekonomik ve toplumsal sorunları temel olarak sınıflandırırsak; 

• Kültürel değişim 

• Demokrasi kültürü ve davranış kalıplarının oturmaması 

• Depolitizasyon  

• Devlet kurumlarının çalışmalarında, toplumsal hizmet sağlama 

faaliyetlerindeki bozukluk (kamu yararının yerine kamu müşterisi 

kavramının geçmesi) 

• Kırdan kente göç ve sahte kentleşme 

• Dış borç ve yabancı sermayeye dayalı büyüme stratejileri 

• Ekonomik büyümenin aksaması ve Türk özel sektörünün dalgalı büyümesi 

• Bölgesel dengesizlikler 

                                                 
333 Armaner, Neda, ,urculuk, Cumhuriyet Gazetesi Yayınları, 1998, s. 20 
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• Etnik ve dinsel terör 

• Toplumun “cemiyet” olamayan “cemaat” yapısı. 

     Siyasal yabancılaşmanın sosyal ve ekonomik alanlarda beliren olumsuzluklar 

biçiminde göstergeleri vardır. Suç oranlarındaki, işsizlikteki artış oranları, toplumsal 

birlik ve huzur duygularının minimalize olmaları gibi. Örneğin Türkiye’de iş 

arayanların sayısı Türkiye İş Kurumu verilerine göre her zaman işe 

yerleştirilenlerden daha fazla olmuştur:334  

 

 

YILLAR 

 

1999 

 

2000 

 

2001 

 

2002 

 

2003 

  

İŞ İSTEYEN 

  

435.193 

  

768.386 

  

327.417 

  

324.760 

  

557.092 

 

İŞE YERLEŞTİRİLEN 

 

201.942 

 

185.610 

 

213.998 

 

125.071 

 

 65.398  

 

     Fransa, İngiltere, Belçika ve ABD’de yapılan suç ve konut ilişkisi araştırmalarının 

sonuçları suç ile kötü mesken ilişkisinin yüksek olduğunu göstermektedir.335 

ABD’de slum bölgelerinden sosyal konutlara aktarılan ailelerde sağlık sorunlarının 

ve suçluluk oranlarının sayılarının azaldığı saptanmıştır. Ancak Fransa’da gettolarda 

yaşayan kişilerin ayaklanması sosyal konutların da gettolaşma içgüdüsüne sahip 

olduklarını ortaya çıkartmıştır.  

      I. Wallerstein suç oranlarının arttığı ve buna mukabil devlete olan güvenin 

zayıflamaya başladığı bir süreçten söz etmektedir. Artan suç oranlarının 

azaltılamaması karşısında suça karşı birtakım yerel tepkiler doğabilmektedir. 

“Devletin meşruiyeti azaldıkça düzeni garanti etme yeteneği de azalır. Ayrıca suç 

                                                 
334 Türkiye İstatistik Yıllığı, 2004, s. 141 
335 Yörükan, Turhan, 1968, s. 66–70 
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oranında artış var. İnsanlar böyle bir durumla karşı karşıya kalınca kendi fiziksel 

güvenliklerini sağlama modeline geri dönerler, silah satın alırlar, mahallelerde 

örgütlenirler, birçok şekilde örgütlenirler. Ya da başka topluluklara karşı kötü 

anlamda örgütlenebilirler. Bu 500 senedir devam eden, fiziksel güvenliğin 

garantisinin bireylerden devlet yapılarına geçirilmesi sürecinin tersine çevrilmesidir. 

Polis sistemi gibi basit bir yapının kapitalizmin büyük başarılarından biri olduğunu 

hatırlatmak isterim size. 1830-40’larda ortaya çıkıyor ve dünyaya yayılıyor. Bu 

tarihten önce polis dediğimiz şey yoktu. İnsanlar kendi polislerini sağlıyorlardı. Son 

10- 15 yılda olan şey ise insanların yeniden kendi polislerini sağlamaya başlaması. 

Ve bu noktada durum bir kısır döngü haline geliyor.”336 Türkiye’de de 

yabancılaşmanın göstergelerinden olan suç oranlarında büyük artışlar ortaya 

çıkmıştır. Suçluların hüküm giymeden önce daimi ikametgah yerlerine bakıldığı 

zaman337 Türkiye genelinde toplam 69.077 cürüm ve kabahat suçunun 10.434’ü 

İstanbul kentinde işlenmiştir. Bu suçluların Türkiye genelinde 67.183’ü, İstanbul’da 

10.109’u erkektir. İstatistiklere göre 3.317 adam öldürme suçunun 385’i, 3764 

dövme- yaralama suçunun 601’i, 542 kadın ve erkek kaçırma suçunun 40’ı, 1606 ırza 

geçme ve sarkıntılık suçunun 159’u İstanbul ilinde gerçekleşmiştir. Oranların 

yüksekliği suç ve göç, çarpık kentleşmenin birbirleriyle ilişkili süreçler olduğunu 

göstermektedir.  

 

 

 

                                                 
336 Wallerstein, Immanuel, “Dünya Kapitalizminin Çelişkileri Söyleşisi”, Söyleşi: Frank Welz, 
Anand Kumar, 1999, www.metiskitap.com 
337 www.adli-sicil.gov.tr 
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III. III. II. Patronaj ve Siyasal Katılma 

     Toplumdaki yurttaşlaşamama, sivilleşememe, bireyselleşememenin karşılığı 

devletin, bürokrasinin patronaj ilişkilerinden kurtulamaması olmaktadır. Siyaset 

iktidar erkine sahip olmanın sağladığı patrimonyal kaynaklar, imkanlar için yapılan 

bir uğraş durumuna gelmektedir. Bu görünüm demokratik yönetim biçimindeki 

hukuk devleti kavramıyla çelişmektedir. Bilindiği gibi hukuk devleti devletin 

sınırlandırılması, temel hak ve özgürlüklerin korunmasını, siyasal denetim ve 

yargısal denetim vasıtasıyla yasaların anayasaya uygunluğunun sağlanmasını, 

yönetimin hukuk kurallarına bağlılığının sağlanmasını, yasalar önünde eşitliği 

anlatan bir kavramdır.338 Patronaj Türkiye’de siyasal katılım üzerinde olumsuz bir 

etmendir. Toplumdaki mevcut patronaj ilişkilerinin kendisini yeniden üretmesi 

kitlelerin sosyo-ekonomik durumlarında bir değişiklik yapmamaktadır. İlhan Tekeli 

bu konuda şu yorumu yapmıştır: “Bana öyle geliyor ki katılımın Türkiye’de 

gerçekleşmemesinin en önemli nedeni siyasal kültürümüzde patronajın, patronaj 

ilişkilerinin çok gelişmiş olması. Patronaj toplumda katılımın yerini alabiliyor, yani 

katılımın ikamesi olarak ortaya çıkıyor. Patronajın birtakım avantajları var. Bir tanesi 

mevcut siyasal yapının değişmeden yeniden üretilmesini sağlıyor. Bizim katılım 

olarak nitelediğimiz süreç işlemeye başladığı zaman bir siyasi kişiliğin ayakta 

kalabilmesi için yeni düşünceler üretmesi yani yaratıcı olması gerek. Yani katılımın 

gerçekleşmesiyle siyasal hiyerarşinin değişmeye başlaması, kuvvet dengelerinin 

sürekli olarak yeniden kurulması olgusu özdeşleşiyor. Buna karşılık patronaj, 

herhangi bir değişiklik söz konusu olmaksızın siyasal yapıyı sürdürmek için çok 

elverişli bir araç olma özelliğini taşıyor. Bir başka neden de zaman kullanma. Gerçek 

                                                 
338 Sabuncu, Yavuz, Anayasaya Giriş, Ankara, İmaj Yayıncılık, 1996, s. 51–62 
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anlamda katılım, katılımı örgütleyen gruplar için çok zaman tüketen bir süreç. 

Katılan için de aynı şey söz konusu. Halbuki patronaj düzeninde bir zaman sorunu 

yok. Böylece patronaj, bugünkü siyasal yapıların ve bir bakıma halkın taleplerine 

uygun bir düzenleme oluyor. Soruna böyle yaklaşınca galiba bizim düşündüğümüz 

anlamda katılımın gerçekleşmesinde ciddi darboğazlar ortaya çıkıyor. Katılım eşitler 

arası ilişkilerin kurulması ve etkinleşmesi demektir. Halbuki patronaj düzeninde, 

düşey bir hiyerarşik ilişki içinde katılım söz konusudur ve burada patronaj tarafından 

belirlenmiş bir bölüşüm ya da alışveriş sistemi egemendir.” 339 

     David Easton bir siyasal sisteme toplum tarafından verilen genel desteğin siyasal 

rejim hakkındaki meşruluk duyguları, siyasal sisteme toplumun aitliğinin sağlanması 

ve toplumda genel yararın gözetiliyor olduğuna dair izler oluşturulması yoluyla 

sistem tarafından sağlandığını, sağlanabileceğini söylemektedir.340 Türkiye’de 

toplumun mevcut bölüşüm ilişkilerinden pay aldığı oranda siyasal katılım gösterdiği 

iddia edilebilir. Seçim dönemlerinde gecekondu bölgelerinde siyasal partilerin 

dağıttığı erzak yardımları bu hipotezin basit bir görünümü olmuştur.  

 

III. III. III. Mobilize Katılma       

     Mobilize katılma kitlelerin bütün halinde tek bir tercihte siyasal davranışta 

bulunmalarıdır. Mobilize katılmanın en belirgin örneği kırsal alanlarda tek bir partiye 

bütün köy halkının oy vermesi davranışıdır.  Mobilize katılmanın siyasal katılma 

olup olmadığı tartışmalıdır. Siyasal katılma tanımını yapan kişiye göre mobilize 

katılmanın bir katılma davranışı olup olmadığı yorumu değişebilmektedir. Bu 

nedenle mobilize katılmaya “mobilize yabancılaşma” demek yanlış olmayacaktır. 
                                                 
339 Schüler, H., 1999, s. 116 
340 Easton, David, A Systems Analysis of Political Life, New York, John Wiley and Sons, Inc.  
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Türkiye’de özellikle 1980 sonrasında medyanın da toplumu yönlendirici bir işlev 

edinmesi dolayısıyla seçmen davranışlarının etkilenebilmesi biçiminde kendisini 

gösteren ve son birkaç seçim döneminde izlerini görebileceğimiz yeni tür bir 

mobilize katılma biçimi belirmiştir.  

     Seçim- katılım ilişkilerinde genel kurallardan bir tanesi merkeze yaklaştıkça 

siyasal katılımın artması, merkezden uzaklaştıkça siyasal katılımın azalmasıdır. 

Türkiye’de kırsal alanlarda siyasal katılmanın fazla olmasındaysa mobilize katılım 

kavramı önem kazanmaktadır. E.  Özbudun sosyo-ekonomik gelişme düzeyi ne kadar 

düşük olursa kırsal alandaki mobilize katılmanın görünümü olan geleneksel elitlerin 

köylü oylarını etkileme, denetim altına alma oranının o kadar yükselmekte olduğunu 

belirtir.  

 

III. III. IV. Tüketim Toplumu ve Türkiye  

      Demolins iki tip toplumdan söz etmektedir: 

• Kamucu toplumlar (Communautaire) 

• Bireyci toplumlar (Particulariste) 

     Kamucu toplumlar her şeyi devletten beklemekte olan, hür girişimci sınıfı yani 

burjuvazisi bulunmayan toplumlardır. Bireyci toplumlarsa devletten dahası aile ve 

toplumdan beklentileri olmayan, kendilerine güvenen bireylerden oluşan 

toplumlardır. Anglosakson toplumları Demolins’e göre bireyci toplumlardır. 

Türkiye’nin geçiş halinde bir toplumsal sisteminin olduğu düşünülürse Kamucu 

toplum ile Bireyci toplum arasında, Kamucu toplum tipinden Bireyci toplum tipine 

geçme süreci içerisinde olduğu söylenebilir. Geçiş toplumlarında kuşaklar arası 

çatışma anlatan “Huntington yarılması” kavramının pratiği de ortaya çıkmaktadır.   
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     Gelişmekte olan (semi-industrial) bir ülke olarak ülkemizdeki sorun bireylerin 

modern usa sahip olmadan modernizmin üretim araçlarının sunduğu teknoloji 

ürünlerini tüketmeleriyle ortaya çıkan yabancılaşmadır. Modern aklı kullanmak 

yerine modern aklın ürünlerine yönelik maksimum talep söz konusudur. Edebiyat ve 

bilim toplumların iki cephesidir, birisi olmadan diğeri de olmaz. Oysaki ülkemizde 

ikisi de hızlıca gerilerken teknoloji ürünlerinin kullanımı yoğunlaşmaktadır ki bu bir 

“akıl-tüketim uzlaşımsızlığına” neden olan yaratılmış kısır döngüdür. Türkiye’nin 

içinde bulunduğu hızlı sosyal, ekonomik geçiş döneminde ortaya marjinalleşen, 

güvensizleşen ve yarınsızlaşan insanlar çıkmaktadır. “Böylesine bir oluşumu 

içselleştirecek, kavrayacak bilgi donanımına sahip olmayan insanlar, dünyayı derin 

bir adaletsizlik duygusu içinde yaşıyorlar.”341  

     Tüketim toplumu eğer tüketim yapamayan kişilerin kendilerini eksik 

duyumsamalarına, mutsuzluğa sürüklenmelerine neden oluyorsa bir tüketim 

diktatörlüğüdür. Eksik bir gerçekliğin kendisini sürekli yeniden ürettiği metasal bir 

inşaat sahasıdır. Buna en güzel örnek kredi kartları kullanımından doğan 

mağduriyetlerdir. Kredi kartı mağdurları genel itibariyle belli bir gelir seviyesinin üst 

sınırını aşmamakla birlikte tüketim toplumu davranışlarını icra etmeye çalışan 

bireyler somutunda; talep arttırıcı, üretim azaltıcı (örneğin tarım sübvansiyonlarının 

kısılması gibi) ekonomi siyasetlerinin tüketim toplumuna dair davranış kıstaslarıyla 

birbirine karıştığı noktada ortaya çıkan dramatik bir sorun olmuştur.  Ritzel, kredi 

kartını tüketim araçlarını kullanmayı kolaylaştıran bir mekanizma olarak 

görmektedir. Baudrillard kredinin tasarruf gaspı ve talep düzenlemesine ilişkin 

olduğunu belirtir. Baudrillard’a göre kredi kartları “…zevk alma, bolluğa ulaşma 

                                                 
341 Kılıçbay, M. A., 1998, s. 49 
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kolaylığı, hazcı ve ‘eski tasarruf tabularından kurtarılmış zihniyet’ görünümü altında, 

aslında aksi takdirde varoluşları boyunca talep planlamasının elinden kaçıp 

kurtulacak ve tüketici güç olarak kullanılamayacak olan tüketici kuşaklarını zorunlu 

tasarrufa ve ekonomik hesaba alıştırmaktadır.”342 

      K. Boratav geleceğin Türkiye’sinin kitapların pahalı, elektronik oyunların ucuz 

olduğu ve okumayı sevmeyen televizyon izleyicilerinden oluşan kamuoyunun 

iktidarı belirlediği bir ülke durumuna getirilmek için çok fazla çaba harcandığını 

belirtmektedir.343 Bu keskin bir tahmindir. Boerdieu’nun söylediği gibi aslında 

kamuoyu diye bir şey yoktur.344 Baudrillard kamuoyu yoklamalarının politikanın 

yalan söyleyen tek mutluluk kaynağı olduğunu söyler.345 M. Duverger kamuoyunu 

siyasal partiler bakımından “ham kamuoyu” ve “işlenmiş kamuoyu” olarak 

ayırmaktadır. İşlenmiş kamuoyu ham kamuoyunun parti propagandası yoluyla parti 

ve seçim sistemleri kalıplarına dökülmüş biçimidir.346 M. Horheimar demokrasinin 

yozlaştırılmasıyla ilgili olarak “Popüler sanat ve edebiyatın kitleleri aldatmaya 

yarayan ürünlerine kadar her dalda kültürün yerine konulan ‘sözde kültür ögeleri’ 

çoğunluk yargısı adına savunulur ve aklanır. Bilimsel propaganda kamuoyunu 

karanlık güçlerin aleti haline getirdikçe, kamuoyu da aklın yerini almaya başlar. 

Demokratik ilerlemenin bu aldatıcı zaferi, demokrasiyi beslemiş olan düşünsel 

cevheri yiyip bitirmektedir.”347 der. Karşımızdaki toplum görünümü giderek 

bireyselleşmekte olan (ama özneleşen değil nesneleşen bir bireyselleşme), toplumsal 

huzursuzluk ve güvensizliklerin, şiddet ve suç oranlarının arttığı, hassas dengeleri 

                                                 
342 Baudrillard, J., 2004, s. 95 
343 Boratav, Korkut, Siyaset ve Ekonomi Üzerine Aykırı Yazılar, İstanbul, BDS Yayınları, 1990, s. 50 
344 Baudrillard, J., 2000, s. 75 
345 Baudrillard, J., a.g.e, s. 76-77 
346 Duverger, M., Siyasal Partiler, Çeviren: Ergun Özbudun,  Ankara, Bilgi Yayınevi, 1993, s. 483 
347 Horkheimar, M., 1998, s. 74 
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bulunan geçiş sürecindeki bir toplumdur. Toplumda oluşan huzursuz sosyal 

koşullarda insanlar hukuksuzluğun cezasını kendileri vermeye çalışıyorlar. 

Toplumun devlete, hükümete, güvenlik güçlerine yargıya güveninin azaldığını 

gösteren bu durum kendisini linç girişimleriyle gösteriyor.348 D. Ergil ve T. Alkan’a 

göre toplumsal istikrarsızlık ve şiddet konularını açıklama girişiminde yapılacak olan 

çözümlemenin değişkenleri arasında yabancılaşma ile ilgili gelişme değişkenlerini 

kullanmak sağlıklı sonuçlara ulaşmak için uygun bir formüldür.349  

 

III. III. V. Medyanın Yabancılaştırıcı Etkisi 

     Medya aslen düşünce oluşturan değil yalnızca kanaatleri aktaran bir işlevde 

olmalıdır. Medya düşünce oluşturan, oluşturulan düşünceleri yönlendirebilme 

yeteneğine sahip olan bir yapıya büründüğü zaman karşımıza propaganda, 

dezenformasyon gibi düşünce yaratma, etkileme kavramları çıkmaktadır. Türkiye’de 

medya böyle bir “görüntü”de işlemektedir. Ignia Ramonet “Medyanın Zorbalığı” adlı 

kitabında demokratik bir sansür uygulama aracı olarak habere haber eklemek 

suretiyle asıl verilmesi gereken haberin gizlenmesi yöntemini göstermiştir. Aşırı 

enformasyondan bıkan insanlar bilgiye talebi azaltacakları gibi kendilerine aktarılan 

iletilerin bolluğunda iyi-kötü, doğru-yanlış gibi etik değerler kullanarak ayrım yapma 

yetilerini de kaybedeceklerdir. Gazetelerin de televizyonlaşmakta olduğu 

söylenebilir. D. G. Debord Amerikan halkının çok fazla televizyon izlediğine vurgu 

yapmıştır: “Modern toplumun –ister ulaşımın hızlanması ister hazır çorba şeklinde 

olsun- sürekli elde etmeye çalıştığı zaman tasarrufunun ABD halkı için, kesin olarak, 

sadece televizyon seyretmenin günde ortalama üç ila altı saati işgal etmesi anlamına 
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geldiği bilinir.” 350 Türkiye için tehlikeli ve muğlak olan nokta en çok televizyon 

izlenen ülke olan ABD’den Türkiye’nin bu liderliği almış olmasıdır. G. Soros’un 

Açık Toplum Enstitüsü Avrupa ülkelerinde televizyon yayıncılığıyla ilgili bir 

araştırma yapmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de 3 büyük televizyon 

kanalı toplam televizyon izleyicilerinin % 43’üne ulaşıyor. Türkiye’de televizyonu 

olan hane sayısı % 97,9, Türk nüfusunun en az % 70’ine ulaşan kanal sayısı 15’tir. 

Bu sayıyla Türkiye Almanya’dan sonra ikinci sıradadır.351  

     Televizyonlardaki popüler yapımların bir tür düşünce pasifliği Frederic 

Jameson’un “hislerin sönmesi” dediği duygusuzlaşma halini yaratmakta oldukları 

belirtilmelidir. Ü. Oskay televizyonu insanlar arasındaki iletişimsizliğin kaynağı 

olarak görmektedir. R. Debray da televizyonda imajların savaşların, kıyımların kabul 

edilebilir, pitoresk bir hale dönüştürüldüğünü söylemektedir. Ekran, izleyiciyi 

görmekte olduğu olayların deneyim bombardımanından koruyan bir kalkan 

durumundadır.352 Felaket başkalarının başının üstündedir ve izleyici için ekran, kendi 

sağlığını, sıhhatini koruyan bir zırhtan ibarettir. Aslında sorulması gereken soru 

şudur: Medyanın gücü mü, gücün medyası mı? Rivers, Amerikan medyasını hem 

toplumun siyasal yeğlemelerini yönlendirebilen hem de mevcut hükümeti 

etkileyebilme yeteneğine sahip olan bir “İkinci Hükümet” olarak 

değerlendirmektedir. Türkiye’deki medyanın da bilgiyi dedikoduya, enformasyonu 

dezenformasyona dönüştüren bir araç işlevini üstlendiğini söyleyebiliriz. Mc Luhan 

“Medyayı Anlamak” adlı kitabında medyanın bir noktadan sonra “sözsüzlük” 

durumu oluşturacağını anlatmaktadır. Mc. Luhan’a göre teknolojideki, bilgisayardaki 

gelişmeler dilleri etkisizleştirebilecektir. Ortaya çıkacak olan ortak bir barış ve uyum 
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söz konusu olabilecektir. Ama bu uyum sözsüzlük üzerine kurulan bir uyum 

halidir.353 Cemil Meriç televizyonun “aylak, şuuru iğdiş edilmiş, hiçbir zaman 

okumak ve düşünmek alışkanlığı kazanmamış sokaktaki adam için icat edilmiş” 

olduğunu söylemektedir. Meriç’e göre televizyon izlerken bilincimiz yarı uyku 

haline bürünmektedir. Şuurdaki son parıltılar da böylelikle yok olmaktadır. Siyasi 

fikirlerinde sağ ile sol arasında kalan Cemil Meriç “Bu Ülke”354 adlı kitabında 

Türkiye’de her düşünen kişiye ve her düşünceye saldırılmakta olduğunu 

söylemektedir. Meriç, Türk toplumuna yabancılaşmıştır. Aslında Meriç’in 

yabancılaşanlara yabancılaştığı da söylenebilir. Meriç’e göre batının Türk aydınlarını 

görmek istediği kategori de etnik bir toz yığınından ibaret bir aydın görünümüdür.   

     Türkiye’de bilgi yerini eğlenceye devretmektedir. İnsanların etkilendiği, 

eğlendirildiği, oyalandırıldığı bir imaj yaratma, bilinç mimarisi söz konusudur. 

Habermas’ın medyayla ilgili olarak söyledikleri ülkemizde somut pratiklerle 

doğrulanmaktadır. Türkiye’de bilgi yerini eğlenceye devretmektedir, ancak bu devir-

teslim eğlencenin estetik duyarlılıklardan yoksun, kaba biçimleriyle gösterimine 

dayanmaktadır. Örneğin Arabesk şarkı sözlerinde modernizmin ortaya çıkarttığı ve 

Rönesans sonrası şekillenen; düşünen, üreten, siyasal anlamda da sorumlu yurttaş 

içeriğine sahip birey kavramı yer almamaktadır. Popüler müzik şarkılarıysa 

Baudrillard’ın “taklidin taklidi” kavramına benzeyen yarı-taklit nitelikleriyle sürekli 

eğlence arayışı içindeki eksik, güdümlü bireyi anlatır. Televizyon Türkiye’de 

ekonomik zorluklarla sıkışan, toplumsal karmaşadan azade olmak isteyen ama tüm 

bunlara tepki vermekte yansız olan kitlelerin sığınma aracı durumundadır. Medya 
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 182

araçlarının sosyo- ekonomik ilişkilerin ve bölüşüm ilişkilerinin değişmesine paralel 

biçimde toplumumuzda bir kurmaca etiket hiyerarşisi oluşturduğu söylenebilir. 

 

III. III. VI. Siyasal Yabancılaşma ve Terör 

     Latince kökenli olan terör (terrere) sözcüğü “Korkutmak, dehşete düşürmek, 

korkutup kaçırmak, caydırmak, tedhiş” anlamlarına gelmektedir.355 Siyasi 

Terimler ve Örgütler Sözlüğünde terör “Kamu otoritesini veya toplum yapısını 

yıkmak için girişilen korku ve yılgınlık saçan şiddet hareketleri” olarak 

tanımlanmıştır.356 Zamanla gelişen büyük bir terör literatürü ortaya çıkmasına 

rağmen kavramın ortak bir tanımına, anlam bütünlüğüne ulaşılabilmiş değildir. 

Terörün bugüne dek yapılmış 140 farklı tanımı bulunmaktadır. Salt birtakım yasa 

dışı örgütlerin yıkıcılık hareketleri olarak da alınmaması gereken terör kavramı 

Naziler’de üstün, başat ırkın korunması gereği, SSCB’de proleteryanın kendisini 

savunmak zorunluluğu, Fransız Devrimi sonrasındaki “terör dönemi”nde krala 

karşı Fransız halkının iktidarı olarak yorumlanmıştır. Terörizmin amacı halkı 

korkutmak, tedirginlik yaratmak, kurumsal devlet sistematiğine gözdağı vermek 

iddiasında eylemler yaparak bir “yapay kaos çemberi” oluşturmak; bundan 

kurtulabilmenin yegane, biricik panzehirininse kendi örgütsel hedeflerinin 

mevcut sisteme sunduğu alternatif ideolojik reçete olduğunu topluma 

benimsetebilmek ya da en azından bu doğrultuda düşünsel bir altyapı 

kurabilmenin yollarını keşfetmektir. Terörizmin kendisini bu biçimde sunuşu 

öylesine etkilidir ki belki dünyanın bugünkü kolektif gündemine gönderme 
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yaparcasına 1975 yılında terörist Çakal Karlos 3. Dünya Savaşının başladığını 

söylemişti! Terör ve terörizmin asıl anlamıysa siyasal yabancılaşmanın en uç hali 

olmasıdır. İnsanoğlunun ilk güdüsü yaşamda kalmak olduğuna göre özellikle 

intihar terörizmi kendine yabancılaşmanın biricik örneği olarak 

değerlendirilebilir. Terörist örgütler dikkat çekmek, topluma ideolojik bir mesaj 

vermek amaçlı eylemlerde bulunurlarken, devletler de propaganda, psikolojik 

harekat konularına çok büyük çaplı bütçeler ayırmaktadırlar. Örneğin SSCB 

yıkılmadan önce “Sovyetler Birliği Psikolojik Harekat Teşkilatı” yıllık 3 milyar 

dolar bir harcama ve 500.000 kişilik bir personelle çalışmaktaydı.357 

     Terörizmin nedenleri incelendiğinde psikolojik ve sosyal nedenler olarak bir 

sınıflandırma yapılabilir:  

A.) Terörizmin Psikolojik Nedenleri: 

• Mantıksızlık ve ruhsal bozukluklar 

• Moda (özenme ve özdeşleşme) 

• Ödip Kompleksi 

• Uyumsuzluk 

• Psikiyatrik hastalıklar 

• Bölme (yaşamın “iyi” ve karşıtı “kötü” olarak ikiye bölünmesi) 

• Düşük benlik saygısı ve risk almayı tercih etme 

• Yansıtmalı özdeşim (kişisel mağduriyetin nedeninin başka bir kişiye, kuruma, 

simgeye atfedilmesi) 

• Ait olma hissi 

B.) Terörizmin Sosyal Nedenleri: 
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• Adaletsiz gelir dağılımı 

• Kırdan kente göçle oluşan sahte kentleşme 

• Kültür şoku, yabancılaşma, ötekileşme 

• Otoriter, ataerkil aile yapısı 

• Toplumun geneliyle bütünleşememenin sonucu etnik veya dinsel cemaat 

yapılarına aidiyet geliştirme. 

     Terörizme neden olan faktörler arasında dış siyasal müdahaleler ve ülke içi 

siyasal gelişmeler de etkili olmaktadır. Örneğin Suriye devletinin otokratik Hafız 

Esad rejimi döneminde Adana Antlaşması’na kadar Türkiye’ye karşı terör örgütlerini 

destekleme politikası bunun örneği olarak gösterilebilir. Ülkelerin iç siyasetlerinde 

oluşabilecek otorite aksamaları, siyasal yabancılaşma süreçleri de terörizme neden 

olabilmektedir. 1980 ihtilalinden önce Türkiye’de sağ, sol kutuplaşmasında 

terörizmin etkili bir erk alanı bulabilmesinde CHP ve AP’nin birbirlerine karşı 

uyguladıkları uyuşmaz siyasetin de etkisinin bulunduğu söylenebilir.     

     Bir terör örgütünün oluşmasında belirgin olan üç ana etmen vardır: 

• Yetkin ve kararlı önderler 

• Örgütün eylemleri için iç ve dış talep 

• Üyeleri motive etmek için amaca yönelik belirgin özendiriciler358  

     Terörizmin mayası, bileşkesi örgütlü, sürekli, sistemli bir biçimde toplumdaki 

mevcut mağduriyet duygusunun ideolojik saptırma vasıtasıyla ucuz işçiliğini yaparak 

nefret duygusu oluşturabilmektir. Nefret şiddeti üretecektir. Adaletsiz olarak 

adlandırılan hususun toplumsal, siyasal, dinsel, etnik, kültürel olabilecek yönlerine 

yapılan atıfla örgütsel amaçlar anlam kılıflarına büründürülmeye çalışılır. Terörün 
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varoluş cevherini terör örgütlerinin umut ettikleri mevcut devlet dizgesine alternatif 

olarak sundukları hayali dizgeleri oluşturur. Araçsallaşan, nesneleşen örgüt üyeleri, 

kutsal addettikleri örgütsel amaçları doğrultusunda bombalama, suikast, kışkırtma, 

miting, fidye alma gibi yöntemlerle Makyavelist biçimde hedefe ulaşabilecek her 

yol, yöntem, süreci meşru ve mubah addederler. Bir Çin atasözünde söylendiği gibi 

“Birini öldür, on binini korkut” sözü burada geçerlilik kazanmaktadır. Terörizm bir 

simgeler, kutsal varsayılmış amaçlar, temsiliyetler bütünüdür ki bu doğrultuda 

entelektüel yeteneği minimum düzeyde bulunsa bile örgüt liderleri veya yönetici 

kadrolarının sözleri uluhi bir anlama kavuşur, yapılacak eylem adeta mistik bir 

icazetle gerçekleştirilen bir mitos haline dönüşür. Erich Fromm’un dediği gibi hızla 

modernleşen bir toplumda insanlar özgürlükten kaçarak kolayca otoriteye 

sığınmaktadır. Terör bir tür tiyatro gösterisidir. Mesaj iletme kaygısı olan, 

kendilerine göre bir mağduriyet iddiasına dikkat çekmek isteyen terörizmin bu 

doğrultuda yaptığı eylemlerde basın–medyanın etkilenmeye çalışılmasını veya 

bizatihi kullanılmasını (örneğin El Kaide liderlerinin basın, videokasetler aracılığıyla 

kamuoyu yaratma ve tehdit algısı sunma çabaları) göz önüne aldığımızda terörün bir 

tür kitle iletişim aracı olduğunu söyleyebiliriz. Diğer kitle iletişim araçlarından terörü 

ayıran biricik fark şiddeti kullanması, toplumsal yaşam içerisine dehşet, tedhiş 

salgılamak istemesi, devlet ve devletin yönetim aygıtlarına duyulan güveni sarsıcı 

hisler uyandırmak çabalarıdır. Aslında burada bir gösteri, sunuş, bir sosyal nevroz 

yaratmak çabası bulunur. Eric Hoffer “Kesin İnançlılar” adlı kitabında şöyle 

demektedir: “Terör örgütleri bir kimseyi savaşmaya ve ölmeye hazır hale 

getirebilmek için o kimsenin kişiliğini bedeninden ayırmaktadır. Diğer bir ifadeyle 

onun gerçek kişiliğine sahip olmasını önlemektedirler. Bu işlemi O kimsenin kapalı 
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kollektif bir topluluğun içinde eritilerek o topluluğa uydurulmasıyla, O’na hayali bir 

kişilik tanımak, şimdiki zamanın küçümsenmesini O’na aşılamak ve O’nun ilgisini 

henüz var olamayan şeyler üzerine kaydırmak suretiyle ve nihayet onunla gerçek 

arasında bir perde (doktrin) germek ve ihtiraslar enjekte ederek o kimseyle nefsi 

arasındaki dengeyi önlemek suretiyle yapmaktadırlar.”359 

     Charles Russell ve Bowman Miller’a göre tipik bir terörist profili : “Erkek, yirmili 

yaşların başlangıcında, bekar, orta veya üst sınıf aileden, iyi eğitim görmüş, 

üniversite eğitimi alan, üniversiteyi bırakmış olabilirse de üniversitede bir grupla 

bağlantılı olan ya da onlara katılan biri.”dir. Oysaki bu tanım sanayileşmiş ülkelerde 

ortaya çıkmış olan terörist örgütlerin üye profillerini tanımlaması açısından 

azgelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde oluşan terörist profilini bize 

sunmamaktadır. Azgelişmiş ülkelerde kırdan kente göç sonucu ortaya çıkan “sahte 

kentleşme”, “yabancılaşma”, “kültür şoku”, “ötekileşme”, “adaletsiz gelir dağılımı”, 

“milli hasılanın bölüşüm ilişkilerinin patronaj ve klientalist nitelikleri” sonucunda 

terörist kişi ve örgüt yapısı doğal olarak daha farklı bir hususiyet arz etmektedir. 

Örneğin Hizbullah örgütünün bir alt kanadını oluşturan Hüseyin El Musavi 

önderliğindeki grubun arasında kan bağı, akrabalık ilişkileri mevcut olup bunların 

çoğunluğu Musavi aşiretindendirler. Güney Amerika’daki Tupamaros örgütünde evli 

çiftlerin ağırlığı oldukça yüksek bir miktarda bulunmaktadır. 

     Guy Debord’un terörün medyanın gelişmesine koşut olarak yaygınlaşması 

konusunda belirttiği gibi; artık şiddetin gerçek üstünlüğü gösteri toplumunun sahne 

düzenini programlayanların elindedir yoksa şiddet eylemini uygulayanların değil.360 

Terörle ilgili medya haberlerinin nesnelliğini veya yanlılığını anlayabilmek için 
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haber kanallarının mülkiyetinin kimlerde olduğunu bilmek gerekiyor. Örneğin 

kişisel-ticari çıkarları ABD politikalarıyla uzlaşan Robert Murdoch sahibi olduğu 

medya kuruluşları vasıtasıyla Başkan Bush’un Irak’a özgürlük getireceğinin 

propagandasını yapıyordu.  

     Terör bir negatif siyasal katılmadır. Negatif katılım bireylerin siyasal sistemi ve 

siyasal sistemin işleyişini kendileriyle minimal, dolaylı bir ilişkisi olan veya hiçbir 

ilişkisi olmayan, kendilerinin dışında varolan meşruluğu tartışılır bir yapı olarak 

düşünmeleridir. Kültürel gecikme durumlarında değer aşınmaları meydana gelir. D. 

Ergil’e göre bu noktada yerleşik etik değerler sarsılır, ahlaksızlık kural olur. Bu 

“düzenin yabancılaşması” halidir. Merton’un anlatımlarına göre de kuralsızlığın 

nihai haddi anarşizm olmaktadır. Adorno: “Yanlış yaşam doğru yaşanamaz.” 

diyordu. 

     Siyasal yabancılaşmanın en uç boyutu siyasal entropidir. Siyasal entropi 

durumunda bireylerin sisteme tepkisi devrimcilik biçiminde olabilir. Terör bir siyasal 

entropidir ve dolayısıyla maksimum siyasal yabancılaşmadır. Yabancılaşan kitleler 

kendileri gibi yabancılaşmış bir lidere yönelebilirler. Özellikle kendilerini de 

öldürmek suretiyle eylem yapan intihar bombacılarında kendine yabancılaşma ve 

siyasal sisteme, topluma yabancılaşma en üst seviyededir. İntihar bombacısı 

bombanın pimiyle birlikte kendi ruhunun da pimini çekerek kendisinin zaman, 

mekan algısını tümüyle reddetmiş olmaktadır.  

     Terör Türkiye’nin tarihi ve güncel problemlerinden birisidir. Örneğin Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurulmasının hemen sonrasında Şeyh Sait İsyanı Cumhuriyet 

tarihimizin ilk terörizm vakası olarak görülebilir. Dinsel ve etnik içerikli 1925 Şeyh 

Sait isyanı Türkiye’nin ulus-devlet hedefinde kazanılan bağımsızlığına dış destekli 
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bir iç tepki olarak değerlendirilmelidir. Terörün zincirleme bir silsile oluşturacak 

biçimde tarihsel bir başlangıç-bitiş çizgisi özelliği sergilediğini görmek 

gerekmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 1806–1912 yılları arasında 12 

isyan ve Cumhuriyet döneminde 1924–1940 yılları arasında 25 isyan çıkmıştır. 

Devlet ve toplum arasında bir düalizm oluştuğunda veya oluşturulduğunda ortaya 

siyasal yabancılaşma çıkmaktadır. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında ortaya 

çıkan Asala terörü, Asala’nın etkisini yitirmesinin ardından beliren ve halen 

sürmekte olan PKK-Kadek terörü Türkiye’nin Kafkasya, Ortadoğu ve Avrupa 

arasında yer almasından kaynaklanan jeopolitik konumu, içinde bulunduğu enerji 

geçiş yolları, su yollarının ekonomik ve siyasal değerinin yarattığı uluslararası açık 

veya örtük mücadele, terörün sıcak çatışmaya girmeden ve diplomatik yollarla elde 

edilemeyecek olan uluslararası çıkar yarışmasında etkili bir aktör, diplomatik bir koz 

olarak kullanılmasına neden olmaktadır.  

     Türkiye’de 1980 öncesinde genel itibariyle kentsel olan terör 1980 sonrasında 

kırsal alanlarda kendisini göstermiştir. Günaydın gazetesinin 1978–1979 yılları 

arasında 2055 adet öldürme vakasının illere dağılış oranları % 20,1 İstanbul, % 9,5 

Adana, % 9,2 Ankara, % 6,5 Gaziantep, % 6,3 Kahramanmaraş, % 5,0 Şanlıurfa, % 

43,4 diğer iller olarak ortaya çıkmıştı.361 Terör 2000’li yıllarda kırlardan tekrar 

kentlere doğru meyillenme eğilimi göstermektedir. Kentlerde toplumsal olayların 

artması olasılığı mevcuttur.   

     Walter Laquer terörizmin yığınsal bir hareket olmadığını, küçük gruplar 

tarafından yürütüldüğünü söylemektedir. Bu bağlamda terörist organizasyonlar ve 

bunların eylemleriyle tüm toplumlarda, bölgelerde ve dönemlerde karşılaşılabilir. 

                                                 
361 Keleş, R., Uysal, A., 1982, s. 36 
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Alain Benoist farklılık hakkının bir ilke olduğunu ve yalnızca bir genelleştirme 

olarak değerinin bulunduğunu belirtir. Ötekinin farklılığının tanındığı ve buna saygı 

duyulduğu oranda kendi farklılığımızı savunabiliriz. A. Benoist’e göre farklılığı 

diyaloğu olanaklı kılan olarak görmek gerekmektedir, yoksa farklı olmak diyalog 

yollarının kapatılması demek değildir. Farklı olmayı diyaloğu engelleyici olarak 

algıladığımız nokta farklılığın bir mutlak olarak ortaya konmasıdır. Bu mutlak kabul 

“kabile ulusçuluğu”na yeniden dönmek demektir.362       

     Türkiye’deki Güneydoğu problemi etnik bir problem değildir. Ortadoğu’daki 

uluslararası güç dengelerinin belirlediği “petrol” ve “su” konularının Türkiye’nin ne 

belli bir gücün üzerinde ne de belli bir gücün altında kalmasının istendiği siyasetlerle 

bütünleşik olarak oluşturduğu çok değişkenli bir sorundur. Bu sorun az ya da çok 

oranlarda yabancılaşma çeşitlerini de bünyesinde barındırmaktadır. Bölgenin yarı 

feodal üretim ilişkileri göz önüne alındığında terörün kabile ulusçuluğu 

paradigmasında işletildiği görülecektir. 1925 Şeyh Sait ayaklanmasındaki etnik ve 

dinsel içerik bugün bölgede ikiye ayrılmış bir görünüm arz etmektedir. Geri 

kalmışlık koşullarındaki üretim ilişkilerinin ürettiği iki farklı terör örgütü bunu 

gösterir. Birincisi etnik kabile milliyetçiliğine dayalı terör siyaseti sahibi PKK-Kadek 

örgütü diğeri de PKK-Kadek’e tepkiyle büyüyen ama bölgede her zaman artış 

potansiyelinin zaten bulunduğu Hizbullah terör örgütü. Bölgede Hadep (DTP) 

temelli etnik oylar ve muhafazakar İslam partilerine verilen oylar siyasal 

yabancılaşma için birer göstergedirler. Sorulması gereken soru şudur: Güneydoğu 

sorunu mu terörü oluşturmaktadır yoksa terör mü Güneydoğu sorununu 

oluşturmaktadır? Bölgenin petrol alanlarının dibinde yer alması Musul ve Kerkük 

                                                 
362 Gorz, A., 2001, s. 167 
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petrolleri nedeniyle İngiltere devleti tarafından çıkartılmış olan Şeyh Sait 

ayaklanması benzeri sosyal koşulların bölgede her zaman ortaya çıktığının, 

çıkabileceğinin bilinmesini gerektirir. Konunun başka bir yönü bölgede terörün bir 

üretim aracı olmasıdır. Sanayi ve ticaretle kurulması gereken ekonomik üretim, 

dağıtım ve bölüşüm ilişkilerinin yerinin bölgede terör ekonomisiyle örtüldüğü 

söylenebilir. Civar ülkelerle yürütülen akaryakıt, üretim mamulleri, silah, uyuşturucu 

kaçakçılığı ancak hukuk ve kurallar işleyişinin minimalize olduğu bir coğrafyada 

rahat olarak yürütülebilir. Bu sektörden rant sağlayan kesimler, ki bunlarla bazı 

aşiretler de ilişkilidir, mevcut durumun bozulmasını doğal olarak istemeyeceklerdir. 

Güneydoğu sorununun kalan bölümünü de bölge ülkeleri ve bölgeye ilgili ülkelerin 

askeri, istihbari, ekonomik faaliyetleri tamamlamaktadır. Tayyar Arı bugünün 

uluslararası sisteminin özelliklerinden birisi olarak çok uluslu, çok kültürlü 

devletlerde barış içinde yaşamış olan insanların etnik veya dinsel kimlik talep etmeye 

başladıklarını belirtir. Bunların ortaya çıkış biçimleri farklılıklar gösterebilmektedir. 

Eski SSCB ve Yugoslavya’da ulusçuluk, Hindistan’da ve Mısır’da Fundamentalizm, 

Almanya’da yabancı düşmanlığı, Irak’ta Kürt ayaklanması, Sri Lanka’da Tamil 

ayaklanması örnek olarak verilebilir.363 Türkiye’de de 1980’lerde başlayıp 1990’lı 

yıllarda alevlenen Güneydoğu problemi de bu çerçeve içinde değerlendirilebilir. 

     1980 yılında Ankara Cezaevi’nde yatmakta olan 125 sol ve 162 sağ görüşlü 

toplam 287 kişiyle yapılan anket bulguları terör örgütlerinin militan devşirirken 

sosyal ve psikolojik araçlardan yararlanabilme yeteneklerini gösteriyor.364 

Eylemcilerin yaş dilimlerine göre dağılımlarında 16–19 yaş grubu arasında sol 

görüşlülerin % 40’ı, sağ görüşlülerin % 30,2’si bulunmaktadır. 20–24 yaş grubu 

                                                 
363 Arı, Tayyar, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, İstanbul, Alfa Yayınları, 2001, s. 468 
364 Bakınız: Ergil, D., Türkiye’de Terör ve Şiddet, 1980  
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arasında sol görüşlülerin % 40,8’i, sağ görüşlülerin % 46,3’ü bulunmaktadır. Bu 

verilerden terörizmin tarlasının gençlik olduğu anlaşılır. Eylemcilerin yaşamlarının 

en uzun dönemlerini geçirdikleri yer sol görüşlülerin % 60’nda ve sağ görüşlülerin % 

63’ünde büyük il merkezleridir. Eylemcilerin eğitim durumlarını veren tablo aşağıya 

alınmıştır: 

 

Eylemcinin eğitimi 

 

Solcular 

 

Sağcılar 

İlkokul 10.4 8.0 

Ortaokulda birkaç yıl okudu 9.6 6.8 

Ortaokul mezunu 10.4 9.3 

Lisede birkaç yıl okudu 22.4 27.8 

Lise mezunu 17.6 14.8 

Üniversitede birkaç yıl okudu 26.4 28.4 

Üniversite mezunu 3.2 4.3 

 

 

     Teröristlerin yabancılaşmaları temelinde “fikrine en çok değer verdikleri veya akıl 

danıştıkları kimseleri” gösteren tabloya göre: 

 
                     Kişi 

 
Solcular 

 
Sağcılar 

Aile büyükleri 14.4 19.8 
Parti büyükleri 4.0 2.5 
Örgütteki arkadaşlar 37.6 11.7 
Diğer arkadaşlar 19.2 14.2 
Başkaları 3.2 6.8 
Hiçkimse 9.6 20.4 
Teşkilat başkanı 0.0 22.4 
Yanıtsız 12.0 2.5 

 

     Tesadüfi örnekleme sistemiyle Emniyet Genel Müdürlüğü TEMUH’un sağ ve sol 

terör örgütleri üyesi olan kişiler üzerinde yaptığı araştırma sonuçları da terörist 
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kişilerin profillerinin siyasal yabancılaşma süreçleri sonunda çoğunlukla gençlerden 

oluştuğunu göstermektedir: 

     Sol terör örgütlerindeki militanların yaş gruplarına göre dağılımı: (1996 yılında 

826 adet örgüt üyesi dosyası üzerinde yapılan inceleme)365 

YAŞ GRUBU SAYI YÜZDE 

14- 25 537 % 65 

25- 30 139 % 16,8 

30+ 150 % 18,2 

 

     Sağ terör örgütlerindeki militanların yaş gruplarına göre dağılımı: (1996 yılında 

200 adet örgüt üyesi dosyası üzerinde yapılan inceleme) 366 

YAŞ GRUBU SAYI YÜZDE 

10- 14 5 % 2.5 

15- 25 145 % 72.5 

26- 29 34 % 17 

30- 34 12 % 6 

35- 65 4 % 2 

      

     PKK-Kadek terör örgütündeki militanların yaş gruplarına göre dağılımı: (1998 

yılında 262 adet tutuklı örgüt üyesi üzerinde yapılan inceleme)367 

 

Yaş grubu Sayı Yüzde 

14- 25 141 % 54 

26- 37 90 % 34 

38- 58 31 % 12 

 

                                                 
365 Algan, Necati, Gençlik ve Terörizm, Ankara, TEMUH Dairesi Başkanlığı, Yayın No: 9, s. 112 
366 Algan, Necati, a.g.e., s. 113 
367 Algan, N., a.g.e, s. 114 
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  PKK-Kadek terör örgütündeki militanların örgüte katıldıktan sonra örgüt içindeki 

yaşam süreleri:368 

YAŞAMA SÜRESİ SAYI  YÜZDE 

Belli olmayanlar 4 % 1.9 

0- 2 yıl içinde ölenler 100 % 46,5 

2- 4 yıl içinde ölenler 46 % 21,5 

4- 8 yıl içinde ölenler 46 % 21,5 

8 + 20 %9 

 

     Güneydoğu Anadolu bölgesindeki toprak mülkiyeti ilişkilerinin etnik teröre 

militan kazandırıcı etkisinin olduğu söylenebilir. Topraksız aile oranları Mardin’de 

% 40,8, Siirt’te % 42, Diyarbakır’da % 48,8, Urfa’da % 53’tür.369 Traktörün tarıma 

girmesiyle birlikte diğer bölgelere göre en fazla göç veren bölge Güneydoğu 

Anadolu bölgesi olmuştur.370  Nizip civar köylerinde Tanyol’un yaptığı araştırmanın 

sonuçlarına göre traktörün tarıma girmesinin olumlu etkileri ağa köylerinde değil 

halk köylerinde görülmüştür. Ağa köylerinde traktörün tarıma ve kırsal toplum 

yaşamına etkisi köy karakteristiğinin çiftlik karakteristiğine doğru dönüşmesi 

olmuştur.371  

     Bireyler yabancılaşmalarına panzehir olarak terör örgütlerini kendileri 

bulmamaktadır. Tersine terör örgütlerinin yabancılaşmış, ajitasyona uygun bireyleri 

bulması söz konusudur. 1003 Pkk-Kadek üyesi tutuklu terörist üzerinde yapılan bir 

araştırmada teröristlerin % 71’i kendilerinin örgütü değil, örgütün kendilerini 

bulduğunu söylemişlerdir.372 Örgüt ayrıca batı illerinde oturan Güneydoğu Anadolu 

                                                 
368 Algan, N., 2002, s. 116 
369 Keleş, R., Uysal, A., 1982, s. 27 
370 Tütengil, C. O., 1961-1962, s. 95 
371 Tütengil, C. O., 1971, s. 166 
372 Özönder, Cihan, “ Terörün Sosyo-kültürel Yönleri”, Doğu Anadolu Güvenlik ve Huzur 
Sempozyumu, Elazığ Fırat Üniversitesi Yayınları, 1998, s. 295  
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kökenli kişiler üzerinde hemşerilik propagandası vasıtasıyla, doğu illerindeyse 

doğrudan etnik kimliği ön plana çıkartmak suretiyle militan, destekçi, para, lojistik 

destek, örgüte yardım ve yataklık yapacak kişi sağlamaya,  toplamaya çalışmaktadır. 

KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı’nın 103 Pkk-Kadek’li militan üzerinde 

yaptığı araştırmada bunların büyük bir bölümü Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi 

kırsalından, ailesi ve kendisinin eğitim seviyesi düşük, kalabalık ve çok çocuklu 

ailelerden gelen, kendilerini ekonomik ve toplumsal kalkınma süreçlerinin dışında 

hisseden 18–27 yaş arasındaki gençlerden oluşmaktadır. Bu hususların Hizbullah 

terör örgütünün militan yapısında da bulunduğu belirtilmelidir. Hizbullah örgütü 

camiler temelinde örgütlenmiş, Kuran kursu, İmam Hatip Liseleri, türban gibi 

konuları kullanarak muhafazakar kesimleri etkilemeye çalışmıştır. Terörist 

organizasyonlar kitleleri korkutarak, tedirgin ederek, taraflardan birisini tutmak 

konusunda zorlamak isterler. İbda-c terör örgütünün şu sloganı konuyu açıklayıcıdır: 

“Ya tarafsın, ya bertaraf”. Pkk-kadek örgütündeyken teslim olan Sami Demirkıran 

“Ürperten İtiraflar” adlı kitabında örgütün nasıl üye topladığını şöyle anlatmaktadır: 

“Güneydoğu’da işsizlik yüzünden örgütün eleman topladığı bir dereceye kadar 

doğruydu. Kimi macera yaşamak, kimi gerçekten devlet kuracaklarına inandığı için 

Pkk’ya katılıyordu. Gerilla romantizminin yükseltilmesi de özellikle büyük 

şehirlerde etkiliydi. Ezilmişlik ve romantizm, bayanları dağa çeken en önemli 

faktörlerdir. Örgüte katılanların çoğunda daha ilk günlerinde pişman oldukları 

gözlerinden okunabiliyordu. Çünkü kimine örgüte katıldıktan sonra iş verileceği ve 

ailesine maaş bağlanacağı, kimine dağdaki insanların tamamı Müslüman diye 
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tanıtılıp bu mücadelenin vatani vazife olduğu, kimine devlet kurulunca subaylık, 

kaymakamlık verileceği…”373  

     Yabancılaşmış terörist profili gerçekten ilginç bir manzara arz eder. Terörist 

organizasyon içerisinde tektipleşen, atomikleşen, standartlaşan kişi biz ve öteki 

algısında boğulur. Militan kişiliğinin açık bir göstergesi 1996 yılının 1 Mayıs’ında 

Kadıköy’de elindeki sopayla çiçekleri döven genç kızın davranışlarından açıklıkla 

görülebilir. Bu olaylar sırasında İstanbul Valisi Rıdvan Yenişen’in açıklamalarına 

göre kışkırtıcı gruplar arasında Hizbullah terör örgütü bile bulunmaktaydı! 

Toplumsal bir kargaşa yaratabilmek amacının farklı ideolojik düşüncelerde olsalar 

bile terörist organizasyonların ortak besinleri olduğunu görüyoruz. Militanlaşan 

(burada militanlaşmak yabancılaşmak anlamında ele alınmaktadır) bireyin geçmiş 

yaşamı, üzerinde bir daha düşünülmemesi gereken, kendisini kutsal amacı 

doğrultusunda keşfettiğini sandığı yeni yaşamının gerisinde kalmış, benliğinden 

atması gereken bir fazlalıktır. Militan artık örgüt dışındaki yaşamdan korkar ve nefret 

eder. Kendi ideolojisinin, fraksiyonunun dışında bulunan kişilere küçümseyerek, 

acıyarak, nefret ederek bakar. Yaratılmış semboller uğrunda düşsel bir geleceği 

bekleyen militan kişi kendisini hiç zorlanmadan ölümle de özdeşleştirebilir. Freud’un 

thanatosunun-ölüm içgüdüsünün bir zaferidir bu durum. Dhkp-c terör örgütünün 

Yaşadığımız Vatan dergisi “Feda devrimciliğin doğasındadır” diyordu. Aynı biçimde 

Genç Kurtuluş dergisinde “Devrimcilik bir yaşam tarzıdır” denmektedir. Şu devrimci 

profiliyse tümüyle yabancılaşmış, nesneleşmiş bir varlığı anlatır: “Devrimciler, 

halkın malıdır, onların özel hayatları yoktur. Evlenmezler, sevmezler, sevilmezler, 

onların bütün sevgisi ve enerjisi ve hatta hayatları halkın malıdır. Kimse halka mal 

                                                 
373 Demirkıran, Sami, Ürperten İtiraflar, İstanbul, Turan Yayıncılık, 1996, s. 222 



 196

olan bir şeyi tasarrufu altına alamaz. Bizim görevimiz Türkiye halklarının özlemle 

beklediği devrimleri gerçekleştirmektir, bu uğurda ölmektir.”374  

     Korhauser kendine yabancılaşma duygusuyla bireylerin kendilerinde ortaya çıkan 

korkuyu umursamazlıkla ya da eylemcilik aracılığıyla yenmeye çalıştıklarını 

belirtmektedir. “Yığın adamı” bu nedenden dolayı kendi acılarını dindirecek ilaca 

sahip olan yığın akımlarının etkilerine son derece açık bir duruma gelmektedir.375 

1980 öncesinde toplumun belli bir bölümü o derecede paramiliter olmuştu ki örneğin 

sağ görüşlü gençler beyanlarında “…Adam öldürdüğüme pişman değilim, çıkınca 

gene yaparım. Fikir münakaşası çağı bitmiş, silahlı mücadele çağı başlamıştır.” 

diyorlardı.376 Cemil Meriç 1980 öncesinde siyasal çatışmaların anarşi değil anomi 

olduğunu söylüyor. “Anomi ama hiçbir ülkenin benzerini görmediği vahim, şümullü 

ve köklerini tarihin derinliklerine dayayan bir anomi.”377 Taner Timur da 1980 

öncesinde 141 ve 142. maddelerin kaldırılmayarak kitlelerin fikri tartışma yerine 

illegaliteye itilmiş olduklarını söylemektedir.378 

     Debord devlet ve terörizmle ilgili değişik bir yorum getirmiş: “Böylesine 

mükemmel olan bu demokrasi, akıl almaz düşmanını, yani terörizmi tek başına 

yaratmıştır. Aslında demokrasinin istediği, kendi sonuçlarından ziyade düşmanları 

tarafından yargılanmaktır.”379 Debord’a göre böylece demokrasi kendi düşmanı olan 

terörizmi gene kendisi yaratmıştır. Andre Gide: “Gerçeğin rengi gridir” der. 

 

 

                                                 
374 İstasyon, Ankara, Yeni Forum Yayınları, 1991, s. 26 
375 Sartori, G., 1993 
376 Ergil, D., Türkiye’de Terör ve Şiddet, 1980, s. 64 
377 Meriç, Cemil, “Bir ,eslin İntiharı Yahut Anarşi Değil Anomi”, Sebil Dergisi, 1977, Mart- Nisan  
378 Timur, Taner, 2000, s. 344–345 
379 Debord, D. G., 1996, s. 128 
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III. IV. Türkiye’de Seçmenler ve 2002 Seçimlerine Dair Bir 

Değerlendirme 

     Özellikle son birkaç seçim döneminde belirgin bir duruma gelen siyasetteki 

“meşruluk yitimi” olgusu, Türk seçmenlerinin savrulan oylarının toplumdaki belli 

kolektivitelerin güçlendiğini veya zayıfladığını, genel itibariyle orta sınıf ve alt sınıf 

seçmenlerin iradi olmayan, helezonik, fevri oy verme davranışlarında bulunduklarını 

göstermektedir. Siyasetteki patronaj ilişkilerinin hakim yapısı ve bir türlü 

çözülemeyen ekonomik, toplumsal sorunlar iki tür düşünce biçimine neden olmuştur 

denilebilir: Birincisi toplumun siyasal partilerden daha fazla Ordu ve 

Cumhurbaşkanlığı makamına duyduğu güven, ikincisi de mevcut siyasal partilerin 

dışında başka “denenmemiş” bir siyasal parti aramaktır. Birincisi siyasetsiz siyasettir, 

ikincisi sıra dışı siyasettir. Birincisi rejimin olağan ve olağandışı olarak sürmesine 

yönelik bir talebi, ikincisi varolan siyasetten duyulan hoşnutsuzluğu vurgular. Ama 

burada başka bir çelişkinin daha ortaya çıkması zorunlu olur. İkincisi tercih edildiği 

zaman oluşan hükümet kombinezonunun birincisiyle çelişmesi hali. “Temsil” ve 

“meşruluk” ilkeleriyle belirlenen demokrasi tartışmaları burada önem taşır. Temsil 

ile meşruluk arasındaki ilişki seçim süreçlerini, toplumun siyasal katılım olanaklarını 

ve vasıtalarını, halkı temsil eden kişilerin meşru yollardan parlamentoya gelmelerini, 

parlamenter konumlarının meşru dayanaklı olmasını, temsilin toplumsal adalet ve 

eşitlik üzerine kurulması gerektiğini, meşruluğun dayanaklarının baskı ve cebir 

mekanizmalarını içermemesini anlatır. Temsil ve meşruluk ekonomi, hukuk ve 

siyaset alanlarının birbirlerinden ayrı değil, birbirlerini tamamlayıcı olduğunu anlatır. 

Temsil olunan ama meşruluğa sahip olmayan bir parti kendi parti tabanıyla toplum 
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arasında kalma, hükümet politikalarıyla (management), devlet politikaları (statuque) 

arasında kalma gibi çelişkiler yaşayacaktır 

     Bir çözüm olarak ülkemizde “biçimsel demokrasi” yerine “taban demokrasisi”nin 

ikame edilmesi gerektiği söylenilebilir. Taban demokrasisi organik demokrasidir, 

doğrudan katılım yollarının temsili sistem içerisinde vatandaşların haklarını 

savunabilmelerini kolaylaştıran, kendilerini temsil etme vekaletiyle meşruiyet 

verdiği, parlamentoya ulaşabildiği, denetleyebildiği bir demokrasidir. C. Eroğul 

biçimsel demokrasiyi halkın seçme hakkına sahip olduğu ama yönetme hakkına 

sahip olmadığı bir demokrasi olarak tanımlamaktadır. A. Heller biçimsel 

demokrasinin sınırlandırılmış, kuşatma altında bulunan özelliğinden dolayı 

imtiyazsız sınıfların ortaya çıktığını söylemektedir.380   

     R. Dahl, mantığa dayanan “rasyonel ikna” ve kandırmaya, aldatmaya dayanan 

“manipülatif ikna” olarak ikili bir ikna ayrımı yapmaktadır. Toplum yönlendirilirken 

yapılması gereken rasyonel ikna yönteminin kullanılmasıdır. Manipülatif olarak ikna 

edilmiş olan bir toplum ikna nedenini anladığında toplumu yeniden manipülatif 

olarak ikna etmek güçleşecektir. İkna edilebilse bile kendisinin siyasal süreçlerden, 

bölüşüm ilişkilerinden uzaklaştırıldığının, yabancılaştırıldığının farkına varan 

toplum, devletin meşruiyetine dair güven kaybına uğrar. Bu durum topluma 3 anahtar 

vadeden siyasetçilerin bu vaadi bir kere daha tekrarlayabilmelerinin güçleşmesi 

anlamına gelir. Ancak bunun istisnası siyasal olarak yabancılaşmış bir toplumun 

merkez sağ ve merkez sol temelinde geleneksel tercihlerini yansıtmayan bir partinin 

iktidar tercihi olarak hükümet olabilmesidir. Türkiye’de bu geçiş iki yabancılaşma 

dönemini takiben ANAP ve AKP’nin koalisyon kurma zorunluluğu olmadan iktidar 

                                                 
380 Heller, Agnus, “Biçimsel Demokrasi Üzerine”, Sivil Toplum ve Devlet, Derleyen: Keane, J., 
İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1993   
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olmaları pratiğinde yaşanmıştır. Bu süreçleri değerlendirebilmek için siyasal katılma 

ve siyasal katılmanın tersi siyasal yabancılaşma temelinde seçimler ve seçimlerde 

kullanılan oy oranlarının incelenmesi değerli veriler sağlar. Lipset seçimlerde 

seçmenlerin oy kullanma oranlarının gösterdiği değişikliklerin siyasal gerilimlerin ve 

siyasal istikrarsızlıkların bir kanıtı olduğunu söylemektedir. 381  

     DYP, ANAP ve MHP’nin oluşturduğu koalisyon hükümeti sonrasında Türkiye’de 

ikinci kez yaşanan büyük ekonomik krizin ve kitlelerin mevcut siyasal partilerden 

bıkkınlığı üzerine toplumun yönlendiği bir parti olarak AKP ortaya çıkmıştır. ANAP 

ve AKP arasındaki benzerlikleri şu biçimde sınıflandırabiliriz; 

• Bunalım zamanları sonrasında kurulan partiler olmaları, 

• Partilerin kurulmalarından sonra girdikleri ilk seçimde iktidar olmaları,    

• Genel olarak merkez sağ görüşe sahip seçmenlerden oy toplayarak iktidar 

olmaları, 

• Muhafazakar, liberal nitelik taşımaları (Küreselleşme sürecinin altyapısına en 

uygun siyasal düşünme biçimi muhafazakar-liberallik olmaktadır. Özal, 

ANAP’ın ne CHP ne de DP düşüncesinde bir parti olduğunu söylemekteydi.) 

• ANAP’ın 1980 askeri darbesi, AKP’nin 28 Şubat süreci sonrasında iktidar 

olmaları. 

     ANAP 1980 sonrasında terör, şiddet ve ekonomik güçlüklere dair bıkkınlığının 

sonucu olarak toplumun yöneldiği bir parti olmuştu. Özal hem sağ hem de sol 

görüşlülerin oylarını talep etmişti. M. Sencer siyasal tercihlerine göre siyasal tercih 

değişikliklerini incelediğinde bireylerin siyasal parti değişikliklerinin nedenleri 

olarak şu verileri elde etmiştir: Uygulamadan doğan güvensizlik, umutsuzluk, hayal 

                                                 
381 Turan, İ., 1977, s. 75 
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kırıklığı nedeniyle  % 54’lük bir oran başka bir siyasal partiye oy vermiştir. % 11,5 

programına daha uygun bir siyasal partinin kurulması, % 11,5 parti çekişmesi, görüş 

ayrılığı ve % 11,5 de aile ve bireylerin etkisi nedeniyle kendi siyasal partisi dışında 

başka bir siyasal partiye oy vermişlerdir.382  

     Türkiye’de anakentlerde seçimlere katılma oranları çok fazla değildir. 1995 yılına 

kadar yapılan seçimlerde siyasal katılım ortalaması Ankara’da % 80,2, İstanbul’da % 

72 ve İzmir’de % 80,1’dir.Türkiye genelinde seçimlere katılımın en fazla olduğu yıl 

1983 genel seçimlerinde % 93,3’lük katılım oranıdır. En düşük katılım oranının 

saptandığı seçimlerse % 59,4’lük katılım oranıyla 1968 yılı yerel seçimleridir.383 

Siyasal partilerin genel görünümlerine, bölgesel olarak hangi yörelerde daha fazla 

güçlü olduklarına kısaca bakacak olursak; merkez sağda DP’nin oyları 1954’e kadar 

artmıştır. AP’nin oy artışı dönemi de 1961-1965 yılları arası olmuştur. Merkez solda 

CHP’nin kırsal alanlarda toprak reformu projesi başarısızlıkla sonuçlanmış ve kırsal 

mülkiyet biçimi değişmeden bugünlere kadar erişmiştir. Bu süreç içinde Bilsay 

Kuruç’un dediği gibi köylüler “çiftçi” olamamış kentlere göç süreciyle kırsal 

sorunların kentlere taşınması ortaya çıkmıştır. CHP, toprak reformunu 

gerçekleştirebilseydi belki de 1950 sonrasında, ki 1950 seçimleri “kırsallaştırıcı 

seçimler” olarak nitelendirilmişti, geri kalmış bölgelerde oy kaybı daha az olacak ya 

da oy kaybetmeyecekti. AP 1960’lı yıllarda gecekondulardan nispi olarak daha fazla 

oy almıştı. 1970’lerde ortanın solu politikasının da etkisiyle gecekondu oyları 

nispeten CHP’ye yöneldi. CHP’nin Türkiye’nin kuzeydoğusundaki oyları 1950’de 

43,4’ken 1969’da % 27,4’e kadar düşmüştü. Doğu-Orta bölgelerinde 1950’de % 46, 

1969’da % 27,7, Güneydoğu bölgesinde 1950’de % 47,7, 1969’da % 16,1 oy almıştı. 

                                                 
382 Sencer, M., 1974, s. 187 
383 Türkiye’nin Siyasal Haritası, 1997, s. XI 



 201

CHP ancak 1970’lerdeki Ortanın Solu düşüncesinin kentsel alanda kazandırdığı 

oylarla yeniden yükselişe geçebilmişti. CHP’yi yükselişe geçiren kentsel alandaki bu 

oylar 1980 sonrasında ANAP ve DYP’de toplanmasıyla merkez sağı yükseltmiş ve 

ardından RP ve AKP’nin oy artışlarıyla radikal sağı beslemiştir. Burada belirleyici 

olan siyasal yabancılaşma süreçleridir. Merkez sol partilerin bugüne kadar 

seçimlerde aldıkları en yüksek oy CHP’nin 1977 yılında aldığı % 41,4’lük oy 

oranıdır. Merkez sağda alınan en yüksek oy oranıysa 1954 yılında Demokrat 

Parti’nin % 56,6’lık oy oranıdır. Türkiye’de merkez sol partilerin güçlü olduğu iller 

Edirne, Tunceli, Kırklareli, Tekirdağ, Uşak, Adana, İstanbul, İzmir, Gaziantep, 

Erzincan, Kars, Ordu, Sinop ve Hatay’dır. Merkez sağın güçlü olduğu illerse Isparta, 

Afyon, Amasya, Artvin, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, 

Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, 

Kütahya, Manisa, Muğla ve Muş illeridir.384  2002 seçimleriyse farklı sonuçlar 

doğurmuştur. DSP, MHP ve ANAP’tan oluşan koalisyon hükümeti ekonomik kriz ve 

medya baskısıyla erimiştir. DSP’nin oy oranları 6.919.670’den 384.009’e, ANAP’ın 

4.122.929’dan 1.618.465’e, MHP’nin 5.606.583’ten 2.635.787’ye düşmüştür. 

Partilerin hiçbirisi % 10 seçim barajını geçememekle birlikte en büyük erime DSP’de 

olmuştur.    

     Türkiye’deki seçmen profili yaklaşık olarak % 65 sağ seçmen, % 35 sol 

seçmenden oluşmaktadır. 385 GENAR araştırma kuruluşunun 2002 yılında yaptığı 

“Seçmen Davranışı Ölçümü ve Siyaset Profili Araştırması” verilerine göre Türk 

seçmeninin siyasal duruşu aşağıya alınmıştır:386 

 

                                                 
384 Türkiye’nin Siyasal Haritası, Ankara, TBMM Basımevi, 1997, s. IX 
385 Özsoy, Osman,  2002, s. 73 
386 Özsoy, Osman, a.g.e., s. 81 
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          Frekans          Yüzde 

Demokrat 1034 27.5 

Milliyetçi 849 22.5 

Laik 820 21.8 

Hiçbiri 562 14.9 

Kemalist 558 14.8 

Sosyal Demokrat 416 11 

Muhafazakar 377 10 

 İslamcı 311 8.3 

Dindar 300 8 

Sosyalist 194 5.2 

Liberal 150 4 

Diğer 56 1.5 

Toplam 5627 149.5 

 

     M. Sencer’in incelediği siyasal tercihlere göre seçimlere daha az ilgililik 

konusunda AP’ye oy vermiş bireylerin % 45’i, CHP’ye oy vermiş bireylerin % 

42,86’sı, MP’ ye oy verenlerin % 25’i, TİP’e oy verenlerin % 33,34’ü partiye 

güvensizlik, umutsuzluk, hayal kırıklığı, pahalılık nedeniyle seçimlere ilgisiz 

olduklarını söylemişlerdir. AP’lilerin % 25’i, CHP’lilerin % 14,29’u, MP’lilerin % 

25’i, Tip’lilerin % 33.33’ü hastalık, meşguliyet, ilgisizlik gibi kişisel nedenlerden, 

AP’lilerin % 30’u, CHP’lilerin % 35,71’i, MP’lilerin % 50’si, Tip’lilerin % 33,33’ü 

genel olarak siyasal partiye, rejime güvensizlik nedeninden dolayı seçimlere daha az 

ilgi gösterdiklerini söylemişlerdir. Ayrıca CHP’lilerin % 7,14’ü bir gerekçe 

göstermemiştir.387   

1980 sonrası seçim sonuçlarını özet bir biçimde değerlendirirsek; 1983 seçimlerinde 

ANAP %45,1’lik oy oranıyla birinci parti olmuş mecliste % 53’lük bir temsil hakkı 

                                                 
387 Sencer, M.,  1974, s. 164 



 203

kazanmıştır. 1987 seçimlerinde % 36,3’lük oy oranıyla gene birinci olan ANAP 

mecliste % 28,6’lık bir temsil hakkı sağlamıştır. 1991 yılındaki seçimlerde göreli 

olarak dengeli bir oy dağılımı vardır. ANAP % 24, DYP % 27, SHP % 20,8 oy 

almışlardır. 1995 yılında ANAP % 19,6, DYP % 19,2, RP % 21,4 oy almışlardır. 

1999 seçimlerinde CHP seçim barajını aşamayarak mecliste temsil olanağına sahip 

olamamıştır. 2002 yılı seçimleriyse seçim barajı nedeniyle seçmen tercihlerini tam 

olarak yansıtmayan bir parlamenter aritmetiğini meclise taşımıştır. Aşağıdaki tabloda 

1950- 1995 yılları arasında yapılan genel seçimlerde siyasal partilerin aldıkları oy 

oranları verilmiştir: 388 

 

Seçim yılı/ 
Parti 

 
195
0 

 
195
4 

 
195
7 

 
196
1 

 
196
5 

 
196
9 

 
197
3 

 
197
7 

 
198
3 

 
198
7 

 
199
1 

 
199
5 

DP(Demokrat 
Parti) 

53.3 56.6 47.3 - - - - - - - - - 

AP - - - 34.8 52.9 46.5 29.8 36.9 - - - - 

MDP - - - - - - - - 23.3 - - - 

ANAP - - - - - - - - 45.1 36.3 24.0 19.6 

DYP - - - - - - - - - 19.1 27.0 19.2 

CHP 39.9 34.8 40.6 36.7 28.7 27.4 33.3 41.4 - - - 10.7 

HP - - - - - - - - 30.5 - - - 

SHP - - - - - - - - - 24.8 20.8 - 

DSP - - - - - - - - - 8.5 10.8 14.6 

RP - - - - - - 11.8 8.6 - 7.2 16.9 21.4 

MHP - - - - - 3.0 3.4 6.4 - 2.9 - 8.2 

CKMP - - - 14.0 2.2 - - - - - - - 

YTP - - - 13.7 3.7 2.2 - - - - - - 

DP(Demokrati
k Parti) 

- - - - - - 11.9 1.9 - - - - 

TİP - - - - 3.0 2.7 - - - - - - 

MP 3.1 8.0 - - 6.3 3.2 - - - - - - 

HADEP(DTP) - - - - - - - - - - - 4.2 

 

                                                 
388 Türkiye’nin Siyasal Haritası, 1997, s. XVIII 
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     1987–1995 arasındaki genel seçim sonuçlarına baktığımızda Türkiye’de seçimlere 

katılma oranlarının düşmekte olduğu görülecektir. 1987’de % 93,3 olan katılma 

oranı, 1991’de % 83,9, 1995’te % 85,2, 1999’da % 87,1 ve 2002’de % 79,1 

olmuştur. Azalmakta olan siyasal katılım oranlarının 1995 ve 1999’da artmış 

olmasının nedeni olarak Refah Partisi’nin yükselişine karşı toplumun diğer partilere 

oy verme refleksinin etkili olduğu değerlendirilebilir. 1987, 1991, 1995, 1999, 2002 

yıllarında yapılan seçimlerde partilerin milletvekili artış ve azalış oranlarına 

baktığımızda;389 

SEÇİM YILLARI: 1987 1991 1995 1999 2002 

AKP 0 0 0 0 363 

ANAP 292 115 132 86 0 

CHP 0 0 49 0 118 

DSP 0 7 76 136 0 

DYP 59 178 135 85 0 

MHP 0 0 0 129 0 

RP- FP 0 62 158 111 0 

SHP 99 88 0 3 9 

BAĞIMSIZLAR 0 0 0 0 0 

 

     Görüldüğü gibi 1980 sonrası Türkiye’de topyekun bir dönüşüm dönemidir.  Bu 

dönüşüm dönemi ekonomik, toplumsal alanları kapsadığı gibi düşünsel, sanatsal 

alanları da kapsamaktadır. Toplumsal algı ve varoluş, değerler sistematiği, siyasal 

düşünme süreçleri, ekonomik işleyiş belirgin bir dönüşüme uğramıştır. Bu dönüşüm 

Soğuk Savaş koşullarının 1990’larda sona erip dünyanın tek kutuplu bir uluslararası 

sisteme varmasıyla hızlanmıştır. Sadun Emrealp, 1970’li yıllarda dünyadaki kentsel 

hareketlerin Türkiye’de oluşturduğu izdüşümün kentsel hareketlerin kendilerini 

                                                 
389 Türkiye İstatistik Yıllığı, 2004, s. 125 
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temsil edebilecek siyasal partilerle yatay bir bütünleşme sağlamaları olduğunu 

söyler. Kentsel hareketler kendi fikirlerine uygun olan yerel siyasal akımlarla 

özdeşleştirmişlerdir.390 1980 öncesinde genel itibariyle sol ağırlıklı olan 

gecekondular 1980’lerde ve sonrasında sağa oy vermiştir. 1980 sonrasında ANAP’ın 

kent yoksullarının umudu olma özelliği SHP ve DYP koalisyonuna ve koalisyon 

hükümetinin ardından Refah Partisi’ne doğru kaymıştır.391 Mustafa Erdoğan’a göre 

aslında RP tabanı ve yöneticilerinin çoğu sistem karşıtı değil, muhafazakar ve 

otoriter geleneğin uzantılarıdırlar. M. Erdoğan, DYP ve RP koalisyonuyla ilgili 

olarak: “Parti yönetiminin iktidara ortak olmak sürekli muhalefette kalmaktan iyidir/ 

karlıdır yargısında ifadesini bulan oportünist bir politikayı bilinçli olarak tercih etmiş 

olmasından…” söz ediyor.392 Türk seçmenlerinin siyasetten bunalmaları, daha 

doğrusu siyasetçiler ve siyasal partilerin ekonomik, toplumsal sorunları 

çözememelerine dair huzursuzluklar, geçim zorlukları, istikrarlı ve koalisyonsuz 

idare arayışları Türkiye’de seçim sonuçlarında etkili olmuştur. M. Duverger 

koalisyon ortacılığının nihai sonucunun yabancılaşma olduğunu söyler. Vatandaşlar 

bu şekilde yaşadıkları ülkeye yabancı hale gelmektedirler. “Halksız demokrasiden 

söz edilirken de başka bir şekilde aynı şey söylenmektedir. Vatandaşların bu suretle 

yabancı hale getirilmesi; evvela ortacıların birbirlerine katılmalarının, seçmenlerin 

siyasi programlar, hareket planları veya ideolojiler arasında gerçek manada bir seçme 

yapmalarını önlemesi olayına bağlanıyor.” 393 

      Merkez sağdan İslami radikal sağa doğru artan eğilimin 28 Şubat sürecinden 

sonra bertaraf edilmesini takiben yumuşatılmış radikal İslami görüşlere bir kayış 

                                                 
390 Emrealp, Sadun, Sosyal Demokrasiden Sosyal Demokrasiye, İstanbul, Afa Yayınları, 1991, s. 202  
391 Schüler, Herald, Türkiye’de Sosyal Demokrasi, Particilik, Alevilik, Hemşehrilik, İstanbul, İletişim 
Yayınları, 1999, s. 20 
392 Erdoğan, Mustafa, Rejim Sorunu, Ankara, Vadi Yayınları, 1997, s. 153  
393 Duverger, M., Halksız Demokrasi, İstanbul, Dördüncü Yayınevi, 1969, s. 217 
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yaşanmıştır. RP ve FP çizgisi AKP ile birleştirildiğinde 1987–2002 seçim yılları 

arasında İslam dinini referans alarak siyaset icra eden hareketin seçimlerde çıkarttığı 

milletvekili sayısı 1987 seçiminden sonra sırasıyla 62, 158, 111 ve 363 olmuştur.  

1980 sonrasında gecekondularda kalış süresi arttıkça muhafazakarlık oranının arttığı 

görülmektedir. Templeton’un araştırmalarına göre yabancılaşmış kişiler ulusal 

siyasetten çekilebilmekle birlikte yerel siyasete katılabilmektedirler. Templeton şöyle 

demektedir: “…Geleneksel ya da olağan siyasal önder tiplerinin dışında yeni bir 

siyaset adamı lider adayı olarak belirebilir. Bu aday, aşırı uçlardan birini temsil etse 

bile, siyasal yelpazenin ortalarında yer alan yabancılaşmış bireyler bu adaya oy 

verebilirler. Sözü edilen durum, aşırı tutucu adayların her ülkede bazı dönemlerde 

beklenenin üzerinde oy almaları biçiminde ortaya çıkabilir.” 394 Duverger ayrıca 

küçük politika ve büyük politika ayrımının politikaya yabancılaşmaya neden 

olduğunu söylemektedir. “ideologlarla” “idari tatbikatçılar” arasında ortaya çıkan 

bölünme hissi yabancılaşmaya neden olmaktadır.395 Duverger buna Fransa’daki 

Orleancılığı örnek gösterir. Orleancılık açıkgözlük, fırsatçılık ve ortacıların bir araya 

gelmelerine neden olmaktadır. Partilerin ortacılıktan kaynaklanan kötürümlükleri, 

yani ortacılık siyasetleri, siyasal yabancılaşmayı doğuruyor. Duverger, Fransız 

partilerindeki “ahbap çavuş ilişkilerinin” halkı siyasetten uzaklaştıran işlevine dikkat 

çekerek nispi temsil sistemindeki seçilmişlerden oluşan meclislerin halka bir temsil 

olanağı sağladığını ama aynı zamanda Rousseau’nun da gördüğü gibi bir 

yabancılaşma doğurduğunu belirmektedir. “…Çünkü temsil edileni karar vermek 

hakkından mahrum bırakmaktadır. Bu yetki devri halk kitlelerinin henüz ihtiyaçların 

ve cehaletin hükmü altında bulunduğu 19. yüzyılın yarı gelişmiş ülkelerinde, 

                                                 
394 Ergil, D., 1980, s. 121 
395 Duverger, M., 1969, s. 222 
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demokrasinin ilk merhalesinde zaruri idi.”396 Duverger siyasal demokrasiyi 

geliştirebilmenin başka bir aracının henüz bilinmediğini, halkçı partiler sisteminin 

halkı tamamıyla kapsayan, içeren bir durumda, aşamada olmadığını söylüyor.    

     Toplumda siyasal yabancılaşma arttıkça varolan partiler ve siyasal önderler 

etkilerini yitirmeye başlarlar. Ortaya bir önderlik boşluğu ve meşruluk boşluğu 

çıkar.397 2002 seçimlerinde “ılımlı ancak yabancılaşmış seçmenlerin” oylarıyla 

seçimleri kazanan AKP’nin durumu siyaset bilimi teorisindeki bu saptamaya denk 

düşer. Seçmenler siyasal sistemin işleyişine dair hoşnutsuzluklarını dile getirecek 

başka bir yola sahip olmadıkları ya da böyle bir yola başvuramadıkları için 

tepkilerini bu biçimde dile getirmişlerdir. Habermas’a göre kamusallığın manipülatif 

ve gösterisel bir biçimde düzenlenmesi kamusal bir kanaat oluşumuna engel 

olmaktadır. Bütünlükleri yok edilen vatandaşlar topluluğu yayın araçlarıyla 

medyatize edilmek suretiyle etkili kararlara katılmaktan, dahası siyasal katılım 

yeteneklerinden yoksun bırakılmış olurlar. “Her parti ‘kararsızlar deposundan’ 

olabildiğince fazla şey kapmaya çalışır. Bunu aydınlatma yoluyla değil, bu kesimde 

bilhassa güçlü olan gayrisiyasal tüketici davranışına uyum sağlayarak yapar.”398  

     İngiltere’de seçim sonuçlarını ılımlı İngilizler belirlemektedir. “Bunların oyunu 

kazanabilmek için partilerden her ikisi de sakin bir tavır ve güven verici bir tutum 

takınacak, Muhafazakar Parti muhafazakarlığını, İşçi Partisi de sosyalizmini 

yumuşatmak zorunda kalacaktır. Her iki parti de, açıkça merkeze yönelen ve 

dolayısıyla aralarında derin bir benzerlik bulunan siyasetler saptama lüzumunu 

duyacaklardır.”399 Benzer bir örnek de Fransa’dan verilebilir. 1956 seçimlerinde 

                                                 
396 Duverger, M., 1969, s. 224 
397 Duverger, M., a.g.e, s. 288 
398 Habermas, J., 2002, s. 356 
399 Duverger, M., 1993, s. 494 
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Fransa’daki seçmenlerin 4/1’inden daha fazla bir seçmen Fransız Komünist 

Partisi’ne oy vermişti, ancak bu seçmenlerin çoğunluğu komünist fikriyatı 

benimsemiyorlardı. Bazı konularda parti düşünceleriyle görüş birliğine sahip 

olmalarından dolayı Fransız Komünist Partisi’ne oy vermişlerdi. 400 

      TUSES’in 1994 yılında yaptığı “Türkiye’de Siyasi Partilerin Seçmenleri ve 

Sosyal Demokrasinin Tabanı” araştırması bulguları ve sonuçlarına göre 1989–1994 

döneminde seçmenlerde merkez sağa yöneliş yaşanmıştır. Araştırmaya göre istikrarlı 

seçmen oranı % 76,7’den % 59,9’a düşmüş ve 1991–1994 döneminde radikal sağa 

yöneliş görülmüştür.401 SHP ve CHP oy kaybetmiş, DSP ve MHP oy kazanmış, RP 

konumunu korumuştur. Araştırmanın sonuçları değerlendirildiğinde araştırma 

döneminde siyasetteki istikrarsızlıklar başka bir siyasal bloğa kaymak yerine hiç oy 

kullanmama davranışında bulunmak ya da merkez sol içinde hareketlilik biçiminde 

gelişmiştir.402  

     Araştırma sonuçları Türkiye’de toplumsal, siyasal konuların birincil ilişkilerle 

edinildiğini ortaya çıkartmıştır. Bu da siyasal düşünce sahibi olmada ailenin, arkadaş 

çevresinin, kulaktan dolma bilgilenme süreçlerinin etkili olduğunu göstermektedir. 

Siyasal fikirlerin siyasal partilerden edinilme oranı araştırma bulgularına göre % 

1,8’dir.403 Araştırmanın aşağıda verilecek olan tablosu Türkiye’de 1980 sonrasında 

yükselmekte olan İslam dinini referans alan partilerin yükseliş nedenlerinden bir 

tanesini açıklayıcıdır. Araştırma 1989, 1991 İl Genel Meclisi seçimleri, 1991 

milletvekili seçim sonuçlarıyla 1993 ve 1994’te Türkiye genelinde yapılan 8253 

kişiye uygulanmış bir anket, 1994’te İstanbul Zeytinburnu ve Ümraniye, Ankara 

                                                 
400 Duverger, M., 1993, s. 485 
401 “Türkiye’de Siyasal Partilerin Seçmenleri ve Sosyal Demokrasinin Tabanı, Ankara, TUSES 
Vakfı, 1995, s. X   
402 a.g.e,  s. XII 
403 a.g.e, s. XIV 
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Altındağ’da 1200 kişiye uygulanan bir alan çalışmasının sonuçlarını içermektedir. 

Araştırmanın kapsamı dahilinde olan kişilerin 3/1’i şeriat düzeni yanlısı, 3/2’si şeriat 

düzeni karşıtı olarak belirmiştir.404 RP dışındaki partilerde şeriat düzeni istiyor 

gözüken kişilerin kavramla uygulama arasındaki ilişkiyi kavrayamamış ya da hangi 

siyasal sistem olursa olsun sosyal konumu değişmeyeceğinden kendisini bir siyasal 

parti, siyasal düzen, rejimle bağlı görmeyen, dinsel bir kavram olması hasebiyle de 

manevi olarak vicdan rahatlatma adına şeriat yanıtını vermiş kişiler oldukları 

düşünülebilir. Ancak şeriat düzenine yönelik bu istek kentte yerleşim süresinin 

uzamasıyla, eğitimli olmakla birlikte azalmaktadır. Bu sonuç; geçiş toplumu, hızlı ve 

sahte kentleşme coğrafyası olan Türkiye’de belirgin bir siyasal yabancılaşmanın 

varlığına da işaret etmektedir. Ülke ekonomisinin düzelmesi, bölüşüm ilişkilerinden 

tüm toplumsal kesimlerin aldığı payın artması, eğitimli nüfusun artması paralelinde 

bu yabancılaşmanın azalacağı varsayılabilir. 

 

             PARTİLER 

                            Şeriat düzeni  

TOPLAM İstiyor İstemiyor Fikri 

yok/Yanıtsız 

SHP+CHP 8.5 89.8 1.7 100.0 

DSP 8.1 89.5 2.3 100.0 

ANAP 26.4 69.3 4.3 100.0 

DYP 15.9 78.3 5.8 100.0 

RP 74.4 20.3 5.3 100.0 

MHP 30.9 67.0 2.1 100.0 

 

     Mesut Yılmaz’a göre 28 Şubat, Türkiye’de siyasal seçimlerde 28 Şubat’tan yana 

olanlar ve olmayanlar biçiminde iki farklı bakış yaratmıştır. ANAP, CHP ve DSP 28 

Şubat sürecinden yanayken karşılarındaki blok DYP, MHP ve RP olmuştur. Partiler 

                                                 
404 “Türkiye’de Siyasal Partilerin Seçmenleri ve Sosyal Demokrasinin Tabanı, 1995, s. XIX 
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arasındaki oy kaymaları da bu bloklar arasında gerçekleşmiştir.405 ANAP oylarından 

da AKP’ye oy kayması bu yorumun bir bölümünü çürütebilir. Partiler arasında 

keskin uçlu iki zıt bloğun oluştuğu da söylenemez. Ancak bu yorum partiler arası 

kayan oylar babında doğruluk taşımaktadır.    

     Bilindiği gibi seçimlere katılım tek başına siyasal yabancılaşma göstergesi 

değildir. Siyasal katılım göstergelerinden bir tanesidir. Siyasal yabancılaşmaysa 

“tersine siyasal katılım” olması özelliğiyle anket verilerinin yanı sıra felsefi, 

ekonomik, sosyolojik olarak incelenmesi, kavranması gereken bir süreçtir. Asıl sorun 

1980 öncesinin sağ ve sol düşünce geleneklerinin 80 sonrasında nispeten kırılmış 

olmasıdır. M. Sencer’in seçimlerde oy verilecek parti için verilen kararın çoğunlukla 

seçim kampanyalarından önce verildiğini gösteren siyasal tercihlere göre oy karar 

zamanı tablosu aşağıya alınmıştır: 406                               

 
 
 

Seçim 
kampanyasın
dan önce 
 

Seçim 
kampanyası 
sırasında 
 

Seçim 
kampanyasın
dan sonra 
 

 
Fikri yok 

 
Toplam 

AP 82 8.00 6.00 4.00 100.00 

BP - - - - - 

CHP 90.00 7.00 3.00 - 100.00 

GP 60.00 20.00 20.00 - 100.00 

MHP 60.00 20.00 20.00  100.00 

MP 69.00 15.00 8.00 8.00 100.00 

TİP 75.00 15.00 5.00 5.00 100.00 

YTP - - - - - 

Bağımsız 33.40 33.40 33.30 - 100.00 

Fikri yok - - - - - 

Oy 
kullanmıyor 

- - - - - 

TOPLAM        
245 

 
28 

 
18 

 
7 

 
296 Sayı 

Yüzde 82.75 9.45 5.40 2.37 100.00 

 

                                                 
405 Berberoğlu, Enis, “Blair Kazanıyor, Baykal Kaybediyor, Hürriyet Gazetesi, 08.05.2005 
406 Sencer, M., 1974, s. 174 
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     Bireylerin M. Sencer’in verilerinin aksine bugün geleneksel oy tercihlerinin dışına 

çıkarak bilinmeyen bir partiye oy vermiş olmaları belirgin bir siyasal 

yabancılaşmanın varlığına işaret olarak görülmelidir. 1980 öncesinde geleneksel oy 

verme tavırlarını sergileyen bu tabloda özellikle merkez sağın ve merkez solun 

büyük partileri olan AP ve CHP’de seçim kampanyasından önce seçmenlerinin çok 

büyük bir bölümünün tercihlerinin belli olduğu görülecektir. Burada özellikle son 

birkaç seçim dönemi için düşünüldüğünde kitle iletişim araçlarının seçmen 

davranışlarının oluşmasında güçlü bir etkiye sahip olduğu gerçeği karşımıza 

çıkmaktadır. 

     1980 sonrasında seçim sonuçlarında “ılımlı kararsız” seçmenler etkili olmuşlardır. 

Ilımlı kararsız seçmenler “duyumsamaz seçmen” olarak da tanımlanabilir. Runciman 

duyumsamaz seçmeni şöyle anlatmıştır: “İlk anlamda duyumsamaz seçmen 

muhafazakar ve işçi partilerinin siyasaları arasındaki veya Cumhuriyetçilerle 

Demokratlar arasındaki farklılığa pek aldırmayabilen, ne var ki sisteme karşı ciddi 

boyutlara ulaşan aşırı bir tehlike karşısında her ikisini de aktif olarak savunmaya 

hazır olan birisidir. Duyumsamaz seçmen, 2. anlamda demokratik bir sistemin kural 

ve formlarına karşı çok ilgisiz, ama kolayına gidiyorsa büyük bir mutlulukla Stalin, 

Franko, Peron için oy kullanacak olan kimsedir. Bu ikisi kuşkusuz ki, birbirlerini 

dışlayan kategoriler değildir.”407 Duyumsamaz seçmen Türkiye’deki politik 

yabancılaşma koşullarında yaygınlaşmış bir seçmen tipidir. Demokrasimiz için ciddi 

aksaklıklar oluşturacak potansiyellerini bünyesinde barındırır.    

     B. Ecevit siyasal olarak yabancılaşmış dediğimiz insan kitlesini “Boşlukta, açıkta 

duran, geleneksel çevresinden kopmuş, yeni çevresini ve sınıfını bulamamış bir 

                                                 
407 Runciman, W. G., 1986, s. 73 
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kitle” olarak tanımlamıştı. Bu kitle, 1973 ve 1977 seçimlerinde CHP’nin oylarını 

arttırmasında, sosyal demokrat politikaların yayılmasında etkili olmuştu. Kitle daha 

sonra içeriği aynı kalmak kaydıyla yani gene yalnız, boşlukta duran bir durumda 

biçim değiştirmiştir. Bu biçim dinsel yönelimi olan bir karakterdir. Önce RP 

hareketinin güçlenmesinde, 28 Şubat süreci sonrasında törpülenmiş Milli Görüş 

fikriyatının liberalizmle evlendirilmesiyle oluşan AKP’nin seçimleri kazanmasında 

etkili olmuştur. İlerisi için merkez sağda başka bir oluşum veya daha milliyetçi 

içeriği olan bir siyasal partiye kayma potansiyelleri vardır.  

 

III. V. Kırsal Alan ve Siyasal Yabancılaşma 

     Türkiye’de gelişmiş bölgelerdeki siyasal katılma gelişmemiş bölgelerdeki siyasal 

katılmadan daha düşüktür. Köylerdeki siyasal katılma kasabalardan, kasabalardaki 

siyasal katılma da kentlerden daha yüksektir. D. Baykal bunun nedenleri olarak 

Türkiye’deki köylerin birbirlerine yakın evlerden oluşmuş olması, köylülerin 

birbirleriyle temaslarının yoğunluğu, siyasal partilerin oy konusunda köylere özel bir 

önem atfetmeleri, siyasal partilerin köylere yaptıkları ziyaretlerde siyasetçilerle 

köylülerin kentte yaşayanlara kıyasla yüzyüze temas kurabilmelerini 

belirtmektedir.408 E. Özbudun da kırsal alanda katılmanın fazla olmasının nedeninin 

mobilize katılım olduğunu söyler. Özbudun’a göre kırsal alanlarda katılımın fazla 

olmasının nedeni kentlerdeki siyasal yabancılaşma değildir, ancak eğer bir siyasal 

yabancılaşma varsa bunun kaynağı gene bekleyişler düzeyinin yüksek olduğu kentler 

olacaktır.409  

                                                 
408 Baykal, D., 1970, s. 73 
409 Özbudun, E., 1975, s. 109 
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     Türkiye’ye benzer biçimde Fransa’da kırsal alanlarda siyasal katılım kentlerdeki 

katılımdan daha fazladır. ABD’de siyasal katılım Fransa’nın tersine kentlerde daha 

fazladır. Almanya’da 2. Dünya Savaşı’ndan önce siyasal katılma oranları kentlerde 

köylere göre daha yüksekken savaş sonrasında köylerdeki siyasal katılma kentleri 

geçmiştir. Japonya’daki köylerde siyasal katılma daha yüksektir. Bunun nedeni 

köylerdeki toplumsal bütünleşmenin kentlerden daha fazla olmasıdır.410 Norveç’te 

siyasal katılım açısından köyler farklılık göstermektedir. Norveç köylerinde katılma 

kentlerden düşüktür; ancak siyasal katılmanın sadece oy vermekten oluşmadığını 

gösteren bir delil olarak, köylerdeki oy verme oranının kentlerden düşük olmasına 

rağmen kırsal alanlarda siyasal yaşama doğrudan katılım oranları yüksektir.411  

      Fransa’daki siyasal katılmada köy ve kentlerin farklılaşmasının yanı sıra kentler 

de büyüklüklerine göre kendi aralarında farklılaşmaktadırlar. Dupeux’a göre 

Fransa’da kırsal alanlarda siyasal katılmanın kentlere göre daha fazla olmasının; 

köylü seçmenlerin yaş ortalamalarının şehirlerden daha yüksek olması anlamında 

“demografik”, küçük yerlerde yaşayanların siyasal olarak daha iyi eğitimli olmaları 

anlamında “siyasal” 1789 Devrimi’nden beri köylerin siyasal yaşamın içinde 

olmaları bakımından “tarihsel” nedenleri bulunmaktadır. Kırsal alanlarda siyasal 

katılımın fazla olmasının nedenleri arasında oy kullanmama davranışının alanın 

küçüklüğünden dolayı kolayca fark edilebilmesi anlamında bireylerin oy kullanma 

yönünde toplumsal baskı altında kalabilmeleri, kentlerdeki yaşamsal çeşitliliğin fazla 

olmasının oy kullanmaya verilen önemin azalmasına neden olabilmesi, kentlerde 

bireylerin çapraz baskılar nedeniyle siyasal davranışta bulunurken güçlük 

                                                 
410 Baykal, D., 1970, s. 69 
411 Baykal, D., a.g.e, s. 67 
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çekebilmesi gibi etmenler bulunur.412 Çapraz baskı bireyin siyasal katılım 

davranışında bulunurken etkilendiği karşıt fikirler ve süreçler olarak tanımlanabilir. 

Çapraz baskılardan kurtulmak isteyen birey “çekilme” ya da “aşırılaşma” 

davranışlarını sergileyebilir.413  

     Kırsal sosyo-ekonomik gelişme, tarımın ticarileşmesine, pazar için üretime, 

ortakçıların tarım işçilerine dönüşmelerine, tarımda gelir eşitsizliklerinin artmasına 

neden olur. Barrington Moore Jr., demokrasi ve parlamentonun oluşması ve 

gelişmesi için köylülüğün ortadan kaldırılması gerektiğinden söz etmektedir. Elbette 

çiftçilik, köylülük anlamına gelmemektedir. Bilsay Kuruç’a göre Cumhuriyetimizde 

yapılması gereken köylülerin çiftçi durumuna getirilebilmesiydi. Bu ekonomik ve 

düşünsel bir dönüşüm anlamına gelmekteydi ki Cumhuriyet tarihimizin siyaset, 

demokrasi süreçlerinin bir bölümü bunun mücadelesinin verilmesiyle geçmişti. 

Tarımda toprak reformu, Köy Enstitüleri buna yönelik uygulamalardı ancak siyasal 

popülizm ve taşra elitlerinin çıkarları yüzünden başarıya ulaşamayan uygulamalar 

olmuşlardı. 

     DPT verilerine göre kişi başına düşen yıllık gelir miktarı tarım sektöründe ve 

köylerde; kentlere ve sanayi ve hizmet sektörlerine göre daha düşüktür.414 Kişi 

başına düşen yıllık gelir miktarının kırsal alanlarda kentlere göre daha az olması, 

köysel üretim aracı olan toprak konusunun köylüler tarafından birincil önem arz eden 

bir sorun olarak görülmemesi gerçeğini değiştirmemiştir. 1962 Kırsal Alan 

Araştırması köylerdeki sosyo-ekonomik durumu göstermektedir. Araştırmaya göre 

köylülerin % 29’u su sorununu, % 15’i yol sorunu, % 12’si yoksulluk sorunu, % 10’u 

toprak sorunu köyün birincil sorunu olarak görmüşlerdir. 1968 yılında toprak 

                                                 
412 Turan, İ., 1977, s. 79 
413 Turan, İ., a.g.e, s. 86 
414 “Gelir Dağılımı Araştırması”, Ankara, DPT, SPD Araştırma Şubesi, 1966  
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sorununu temel sorun olarak gören köylülerin oranı % 5,9 olmuştur.415  “Türk 

Köyünde Modernleşme Eğilimi” araştırmasına göre Türkiye’de kırsal alanda gelir 

dağılımının en eşit olduğu yer Karadeniz bölgesiyken en bozuk gelir dağılımı 

modern kapitalist tarım birimlerinin bulunması nedeniyle Akdeniz ve feodal üretim 

biçiminin hakim olması nedeniyle Güney Doğu Anadolu bölgesindedir. Köy 

Envanter Etütleri’ne göre de toplam köylerin % 2,1’i tek bir kişiye, aileye, sülaleye 

veya aşirete ait olduğu görülmüştür.416  

Özer Ozankaya’nın Artvin ve Ankara’nın Polatlı ilçesindeki ikişer köy üzerindeki 

1974 tarihli araştırmasında sosyalizm nedir sorusuna verilen yanıtlara bakıldığında 

karşılıklı uç ideolojiler dönemi olan 1980 öncesinde uçlardan birisini oluşturan 

sosyalizm düşüncesi hakkında köylerde son derece düşük bir haber- bilgi edinimi 

olduğu görülmüştür:417 

 

Gruplar 

 

A köyü 

 

B köyü 

 

C köyü 

 

D köyü 

Olumlu ve nötr cevap - - 2.3 2.4 

Olumsuz cevap 3.4 3.6 23.3 29.3 

Duymuş olup fakat 

anlamını bilmeyenler 

27.1 17.9 18.6 34.2 

Hiç duymadım diyenler 67.8 78.6 46.5 19.5 

Toplam Sayısı 59 27 43 41 

 

     Suna Kili de Çayırhan köyünde yaptığı siyasal davranış araştırmasında 1977 yılı 

seçimlerine katılan parti liderlerinin hangi özelliklerinin halkın ilgisini uyandırdığını 

araştırmıştır. Parti liderleri ve beğeni oranlarının verildiği tabloya göre: 

 

                                                 
415 Özbudun, E., 1975, s. 65 
416 Özbudun, E., a.g.e, s. 64-65 
417 Türkdoğan, Orhan, Sosyal Şiddet ve Türkiye Gerçeği, İstanbul, Timaş Yayınları, Türkiye Gerçeği 
Dizisi: 9, 1996, s. 268 
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LİDERİN ADI ALDIĞI PUAN BEĞENİ ORANI 

BÜLENT ECEVİT (CHP) 54 % 76 

SÜLEYMAN DEMİREL (AP) 14 % 19 

ALPARSLAN TÜRKEŞ(MHP) 2 % 2.82 

HİÇBİRİSİ 1 % 0.41 

 

     Bu liderlerin hangi özelliklerinin beğenide etkili olduğu sorusuna verilen 

yanıtlarda; Bülent Ecevit açık sözlülük, doğruluk, hukuka bağlılık, güvenilirlik, 

göreve bağlılık, ciddiyet, özgürlükçülük, halkçılık, milliyetçilik, çalışkanlık, 

tutarlılık, kararlılık, Süleyman Demirel kurnazlık, kalkınma azmi, icraatçılık, 

çalışkanlık, Alparslan Türkeş milliyetçilik özellikleri nedeniyle seçilmişlerdi.418  

     D. Ergil, siyasal yabancılaşmanın sosyo-ekonomik nedenlerin dışında da 

nedenleri bulunduğunu söyler. Toplumsal ve psikolojik özellikleri bireyin ne tür bir 

yabancılaşmaya uğrayacağını göstermektedir. İ. Turan aynı sosyal, ekonomik 

değişkenlerin değişik bireylerde etkilerinin aynı olmaması nedeniyle sosyal 

ekonomik değişkenlerin yanı sıra bu bireylerdeki etki farklılığı doğuran psikolojik 

değişkenlerin önemli bir boyut olduğunu söylemektedir.419 

     Köy topluluklarında yabancılaşmayı; 

• Algılanan değer çatışması, 

• Algılanan anomi, 

• Algılanan bireysel güçsüzlük, 

• Algılanan sistemsel yetersizlik belirlemektedir.420  

     Hiç oy kullanmayan ve düşük oy kullanan (% 10’a kadar siyasal katılım gösteren) 

köylerin bölge, yıl ve illere göre sayıları;421 
                                                 
418 Kili, Suna, Çayırhan: Bir Orta Anadolu Köyünde Toplumsal Değişme ve Siyasal Davranış, 
İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1978, s. 94–95 
419 Turan, İ., 1977, s. 86 
420 Ergil, D., 1980, s. 284 
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  BÖLGELER 

        1969  
KÖY        İL 

         1973  
KÖY         İL 

        1977  
KÖY         İL 

    TOPLAM  
KÖY        İL 

MARMARA 11 6 7 3 1 1 19 10 

EGE 14 7 12 5 1 1 27 13 

İÇ ANADOLU 19 9 14 8 1 1 34 18 

KARADENİZ 6 5 4 4 8 5 18 14 

AKDENİZ 16 7 6 5 2 2 24 14 

GÜNEYDOĞU 
ANADOLU 

31 13 23 7 18 6 72 26 

DOĞU ANADOLU 39 16 16 7 24 10 79 33 

TOPLAM 136 63 82 39 55 26 273 128 

 

     Nuhrat 1961- 1969 dönemi için tek bir partiye ya da bağımsız adaya oy veren 

köylerin sayısının arttığını söyler. Bunlar genellikle gelişmemiş köylerdir, nüfusları 

azdır, okuryazarlık oranı düşüktür, % 20’sinde okul vardır ve çoğunluğu Türkiye’nin 

doğu bölgelerinde yer almaktadır.422 

     D. Ergil’in kırsal alanda siyasal katılımı ölçtüğü alan araştırmasında (Elazığ’ın 

Kovancılar, Kızılpınar ve Çorum’un Arifegazili, Çulhalı köylerinde)  yabancılaşma 

dereceleri şu oranlarda görülmüştür: 423 

 OY VEREN 
KÖYLER 
 

      OY 
VERMEYEN 
KÖYLER 

TOPLAM 
 

Çok yabancılaşmış birey sayısı 61 102 163 

Az yabancılaşmış birey sayısı 32 14 46 

Tüm yabancılaşanların sayısı 93 116 209 

Hiç yabancılaşmayanların sayısı 27 4 31 

Örnek grubun sayısı 120 120 240 

 

                                                                                                                                          
421 Ergil, D., 1980, s. 321 (Ek. 5 ve Ek 5.B tablolarının birleştirilmesiyle elde edilen tablo) 
422 Özbudun, E., 1975, s. 156-157 
423 Ergil, D., a.g.e, s. 162 
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     Ergil’e göre hızlı toplumsal değişme koşullarında katılım oranlarının kentlerden 

daha fazla olmasına karşın “siyasete en çok yabancılaşmış olan toplumsal kesitlerden 

biri”424 köylerdir. Oy vermeyen köylülerin % 39,2’si siyasal partileri ve siyasetçileri 

kınadıkları için, % 33,3’ü köye yol, su, sağlık ocağı vb. hizmetlerin getirilmediği 

için, % 8,8’i yalan vaat nedeniyle, % 7,8’i köyün ve köylünün ihmal edilmesi, 

şimdiye dek bir fayda görmemeleri nedeniyle, % 1’i diğer köylülere uydukları için, 

% 2’si eşi sandık başına götürmediği için, % 7,9’u diğer nedenlerden dolayı oy 

vermemişlerdir.425 Buradan çıkan sonuç oy vermeyen köylülerin siyasetin tümünden 

değil bir bölümünden çekildikleridir. Araştırma sonuçlarına göre oy veren köyler oy 

vermeyen yani siyasal katılma göstermeyen köylere göre grupla özdeşlemeye daha 

fazla önem vermekte, beklentilerini gerçekleştirmek için yaşanılan toplumsal sistemi 

yetersiz bulmaktadırlar. Oy veren köylerde işbirliğine yatkınlık oy vermeyen köylere 

göre daha fazladır.  Araştırma sonuçlarına göre seçimlerde oy vermiş olan köyler oy 

vermeyen köylere kıyasla daha fazla siyasal olarak yabancılaşmışlardır. Oy 

vermeyen köylerin sosyo- ekonomik statü göstergeleri de oy veren köylerinkine göre 

daha düşük düzeylerdedir. Oy vermeyen köyler daha az konformisttir.426 Ancak 

incelenen köylerde özdeşleşme kurulamayan toplumsal sistemi değiştirmeye yönelik 

bir değiştirme arzusu bulunmamaktadır. Köylerdeki siyasal yabancılaşma toplumsal 

ve siyasal sistemi yıkmak yerine düzeltmeyi istemektedir.427       

     Oy vermeyen köylerin siyasal olarak yabancılaşmış durumdaki ahalisi nispeten 

daha düzeltimci ve geri çekilmeci, oy veren köylerde yaşayanlarsa nispeten daha 

uyucu ve daha şekilcidirler. Oy vermeyen köyler oy verenlerle karşılaştırıldığında 

                                                 
424 Ergil, D.,, 1980, s. 252 
425 Ergil, D., a.g.e., s. 253 
426 Ergil, D., a.g.e., s. 210-211 
427 Ergil, D., a.g.e, s. 215-216 
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çıkan sonuç oy vermeyen köylerde okuma yazma, radyo ve televizyon 

dinleme/izleme, basılı yayınları izleme oranlarının oy veren köylere göre daha az 

olduğudur. Oy vermeyen köylülerde aileler geniştir, gelir- servet dağılımı büyük 

farklılıklar göstermemektedir, grupla birlikte hareket etme eğilimi fazladır. Bu 

köylerde “yoksullukta eşitlik” vardır.428 Oy vermeyen köylerde yaygın olarak 

kendine yeten, özerk işe sahip olma durumu söz konusudur. Küçük mülk sahibi 

köylülerin yaşadıkları siyasal sisteme tepkilerini zengin köylülere ve topraksız fakir 

köylülere göre daha fazla dile getirebildikleri temel kuralı burada kendisini 

göstermektedir.429   

 

3.4. Kentsel Alan ve Siyasal Yabancılaşma 

     Tarihi bir kaynak olan “Selçukname” de kesinlikle kentlerde oturulmaması, 

yerleşilmemesi gerektiği, kentte oturanların ellerinin ve boylarının malum olmadığı; 

büyüklüğün, asil olmanın Türkmenlikte olduğu yazılmaktaydı.430 Tarih değişince 

görüntüler de değişmiştir. Günümüz dünyası kentler ve küresel ağlar dünyasıdır.  

     Toplumların alt sistemlerindeki değişmeler yaşanılan çevreyi etkilemektedirler. 

Bu etkinin değişkenleri şu biçimde sınıflandırılmıştır:  

• Teknoloji 

• Endüstri yapısındaki değişmeler 

• Hizmetler sektöründeki yapısal değişmeler 

• Çalışanların sosyal statülerindeki değişmelerdir. 431  

                                                 
428 Ergil, D., 1980, s. 262 
429Ergil, D. a.g.e, s. 264 
430 Tütengil, C. O., 1961-1962, s. 96 
431 Arslan, Rıfkı, 1974, s. 102–104 
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     Cavit Orhan Tütengil’e göre azgelişmiş ülkelerde kentleşmenin özellikleri, 

kentleşmenin sanayileşmenin önünde gitmesi, köylerin itmesi faktörünün kentlerin 

çekmesi faktöründen daha güçlü olması, kentlerin sanayi merkezleri değil ticari ve 

siyasal merkezler olmaları, kentlere göç eden kişilerde kentlilik bilincinin 

oluşmaması ve taşralı grupların belli mahallelerde gruplaşmalarıdır.432  Azgelişmiş 

ve gelişmekte olan ülkelerde kent yoksulları siyasal yabancılaşmaya maruz 

kalabildikleri gibi bunun tersine siyasal katılımın seçim unsuru açısından yoğun bir 

katılım gösterebilecekleri de düşünülebilir. Bunun nedeni mevcut sosyo-ekonomik 

yaşam koşullarının düzeltilmesine yönelik talep olabilir.     

     Bulutay büyük kentlerde seçimlere katılmamayı “pasif protesto”, kırsal alanlarda 

seçime katılmamayı “aktif protesto” olarak nitelendirmektedir. E. Özbudun aktif 

protesto tanımını kabul etmeyerek küçük yerlerde küçük partilere ve bağımsız 

adaylara büyük partilere göre nispeten daha fazla oy verilmesinin nedeninin aktif 

protesto anlamına gelmediğini söyler.433 Milbart özellikle büyük kentlerde siyasal 

katılmanın kırsal alanlara kıyasla daha yüksek olduğunu söylemektedir. Kette 

katılımı arttıran faktörler vardır. Milbart bunları iletişim ağları, merkeze yakınlık, 

sosyal etkileşim olarak sıralamaktadır.434  

     Türkiye’de kentsel katılma ile kırsal katılma arasındaki oransal fark artmaktadır. 

1961 yılında kentsel katılmayla kırsal katılma arasındaki fark % 6,8’ken 1965’te % 

7,1, 1969’da % 11,8 olmuştu. CHP gelişmiş bölgelerde daha fazla oy almıştır. Aynı 

zamanda geri kalmış yörelerde de yüksek oy almıştır. AP kırsal alanlarda oy 

toplamıştır ancak gelişmişle gelişmemiş bölgeler arasında daha fazla oy almış olduğu 

                                                 
432 Tütengil, C. O., 1961-1962, s. 90 
433 Özbudun, E., 1975, s. 130-131 
434 Milbart, Lester W., Political Participation, How and Why Do The People Get İnvolved in 
Politics?  Chicago, Rand Mc. Nally, 1965, s. 130  
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söylenebilir. D. Baykal AP ve CHP’nin kentlerde aldığı oyların köylerde aldığı 

oylara kıyasla daha fazla olduğunu, köylerde iki parti sisteminin dışına kayma 

eğilimi olduğunu söylemektedir. Bu eğilimin köylerden kentlere göçlerle birlikte 

kentlerde de sonraki seçim dönemlerinde etkilerini gösterebilecek olan eğilimler 

yaratmış olduğu söylenebilir. Frey CHP’nin seçimlerde oy için yoğunlaşması 

gereken bölgenin nispeten geri kalmış bölgeler olması gerektiğini, Ergun 

Özbudun’sa gelişmiş bölgelerdeki dar gelirli tabakalar üzerine yoğunlaşması 

gerektiğini belirtmişlerdir. AP’nin oy çokluğu sırasıyla kasabalardan kentlere, 

kentlerden köylere doğru azalan bir çizgideydi. CHP’nin oylarıysa kentlerden 

kasabalara, kasabalardan köylere doğru azalmaktaydı.435 DP de CHP’ye göre 

nispeten kentlerde daha fazla oy almıştı. CHP kentlerde en çok oyu genel olarak orta 

ve üst sınıf semtlerdeki seçmenlerden almıştır. N. Abadan’ın Eskişehir ve 

Diyarbakır’da kanaat liderleri üzerine yaptığı araştırmada436 bu kentlerdeki kanaat 

liderlerinin genel itibariyle AP’yi köylü, esnaf, işçi, tüccar partisi olarak gördükleri 

sonucu çıkmıştır. CHP ise memur ve aydın partisi olarak görülmektedir.  

     İller düzeyinde 2002 milletvekili genel seçimlerindeki siyasal katılma oranlarına 

bakıldığı zaman katılma oranları İstanbul’da % 75,7, İzmir’de % % 80,1, Ankara’da 

% 82,3’tür. En yüksek siyasal katılım Manisa’da % 87,6 ile gerçekleşmiştir.437 2004 

yılında yapılan İl Genel Meclisi üyesi seçimlerinde seçime katılım oranları 

İstanbul’da % 68,9, Ankara’da  % 76,9, İzmir’de % 77,8, Manisa’da % 87,5 

olmuştur. 438 

                                                 
435 Baykal, D., 1970, s. 77 
436 Abadan, Nermin, 1965 Seçimlerinin Tahlili, A.Ü SBF Yayınları, 1966, s. 318 
437 Türkiye İstatistik Yıllığı, 2004, s. 126 
438 a.g.e., s. 129 
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     Türkiye’de siyasal ve toplumsal tepkiler genellikle yerel (kırsal değil) düzeyde 

ortaya çıkmaktadır. 1970’li yıllarda özellikle belediyeler düzeyinde güçlenen CHP, 

1980 sonrasında gene belediyeler düzeyinde güçlenen ve bu kanal doğrultusunda 

ulusal siyasette etkili olan RP ve ardından AKP örnek olarak verilebilir. 

     Kentlerdeki birey profillerini görebilmek amacıyla Ahmet Taner Kışlalı’nın 1974 

yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi öğrencileriyle 

yaptığı araştırma verilerine bakarsak kurulu düzenden memnun musunuz sorusuna 

öğrencilerin verdiği yanıtlar aşağıdadır: 439 

 

Bölümler Memnun  

olanlar 

Memnun olmayanlar Fikri olmayanlar 

Fransız Dili ve Edebiyatı 14.5 75.5 1.0 

İşletme 18.7 71.5 19.8 

Sosyoloji 11.1 79.6 14.2 

Dişçilik 2.3 83.3 14.2 

Biyoloji 13.4 62.0 26.0 

 

     Verilere göre sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri gibi farklı bilimsel 

alanlardan üniversite öğrencileri arasında kurulu düzenden hoşnut olmayan 

öğrencilerin sayısının yüksekliği kolaylıkla görülecektir. Buradan çıkartabileceğimiz 

bir diğer sonuç bireylerin siyasal fikirlerinin sağ veya sol olmasının sistemden 

memnun olmamak temelinde bir fark arz etmediğidir.  

Baba mesleğine göre kurulu düzenden öğrencilerin memnunluk durumlarına 

bakıldığında; 

                                                 
439 Kışlalı, Ahmet Taner, Öğrenci Ayaklanmaları, İstanbul, Bilgi Yayınevi, 1974 
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Meslekler 
 

Memnun olanlar 
 

Memnun olmayanlar 
 

Fikri yok 
 

Memur- subay 9.4 
 

73.5 
 

17.0 
 

Tüccar- sanayici 25.0 
 

75.0 
 

- 

Küçük esnaf-sanatkar 
 

9.0 81.6 
 

9.0 

Serbest meslek 23.8 
 

61.9 
 

14.2 
 

Çiftçi 
 

18.7 
 

72.9 
 

8.3 
 

İşçi 
 

4.1 
 

87.5 
 

8.3 
 

 

     Özer Ozankaya’nın “Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Yönelimleri” (1966) ve 

Levine’nin ODTÜ öğrencileri üzerindeki araştırmalarına göre “politik aktif” 

denilebilecek olan öğrenciler çoklukla aşağı sosyo- ekonomik düzeyden 

gelmektedirler. Levine siyasal katılmanın en fazla sol ve sağ uç gruplarda olduğunu 

söylemektedir. Kırsal yörelerden kente okumaya gelen öğrenciler de genellikle 

politik uçlarda yer almaktadırlar. Sosyo-ekonomik statüsü yüksek olan öğrencilerin 

siyasal konumlanmaları “ortada” yer almaktadır. Kentleşmenin yüksek oranlarda 

olduğu yerlerden gelmiş olan öğrencilerin siyasal düşünceleriyse genellikle ortanın 

solunda bulunmaktadır. Özer Ozankaya’nın araştırmasının bulguları aşağı sosyo- 

ekonomik statüden gelen öğrencilerin sağ partileri, yukarı sosyo-ekonomik statüden 

gelen öğrencilerin sol partileri, orta sosyo-ekonomik statüden öğrencilerinse ortadaki 

partileri tercih ettikleri sonucunu göstermektedir.440  

 

                                                             

 

                                                 
440 Kağıtçıbaşı Çiğdem, İnsan ve İnsanlar, İstanbul, Evrim Yayınları, 1996, s. 295–296 
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                                                      SO�UÇ 

   

     Siyasal yabancılaşma ekonomik, toplumsal yabancılaşmaların doğurduğu bir 

sonuçtur. Katılma ya da katılmama davranışlarında kendisini gösterir. Marx’ın “eşya-

insan” kavramının zıttı olan “üretken hayat” ve “bütünleşmiş insan” 

yabancılaşmamış bireyleri anlatmaktadır. Tüketim toplumunun eşya simyası 

yabancılaşmayı arttırıcı bir işlev taşır. Lefebvre yaşadığımız çağın, yani hem 

bolluğun hem de yokluğun toplumu olan tüketim toplumunun, yabancılaşmaya kapı 

açan bir çağ olduğunu vurgulayarak gündelik yaşamın felsefenin nesnesi yapılması 

gerektiğini söyler. Horkheimar’ın “araçlaşmış”, “şeyleşmiş” insan, Marcuse’un 

“özgürsüzlük”, Habermas’ın “araçsal akıl” kavramlarıyla anlattıkları birey ve toplum 

tipi yabancılaşmış bir kategoridir. Görselleşen birey tüketim toplumunda artık “meta 

fetişizmi”nin yanı sıra “görüntü fetişizmi” ile de karşı karşıyadır. Kendine 

yabancılaşan birey böylelikle bütün olmayan, parçalanmış benlikli bir insan 

olmaktadır. Tüketim toplumuna karşı çıkılmasının nedeni “aşırılaştırılmış tüketim 

edimi”dir. Tezde aşırılaştırılmış, gösteriye dönüştürülmüş tüketim ilişkilerinin 

doğurduğu kurmaca, yapay kişiliğin eleştirisi yapılmaya çalışılmıştır. Tüketim 

toplumunun gereksinimi olan birey büyük bir haz coşkusuyla üretmeden tüketen 

spekülatif birey tipidir. Böyle bir toplum yapısında bireylerin toplumsal statüleri, 

değer yargıları, toplumsal sınıfları ve toplumsal rolleri tüketmeye yetecek maddi 

kaynaklar oranında artacak, aksi halde azalacaktır. Görüntüler dünyasının egemen bir 

davranış kalıbı olarak bireylerin idraklarını ele geçirdiği bu seyirlik akültürasyon 

süreci bireyin mutlak bir muğlaklığı olacaktır. Küreselleşme de bu doğrultuda 

anlaşılması gereken bir dönemdir.    
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     Küreselleşme mülksüzleşme, yoksullaşma, yayılmacı bir bürokrasi 

doğurmaktadır. Bununla birlikte Soğuk Savaş sonrası SSCB’nin siyasal, ekonomik 

toplumsal, kültürel ve askeri etki alanının doldurulması minvalinde militarist bir 

görünümle de aidiyet ilişkileri içerisine girebilmektedir. Soğuk Savaş döneminin iki 

kutuplu Panapticon’unun yerini bugün tek kutuplu bir Panapticon’unun aldığı 

söylenebilir. Küreselleşme ayrıca yerelleşme ve bölgeselleşme doğuruyor. Mikro 

kimlikler icadıyla çatışmacı bir içyapıya sahip oluyor. Bu anlamda küreselleşme 

uzlaşımcı değil çatışmacı bir özyapıya sahiptir. Yerelleşme ve bölgeselleşme bir 

kültürel çeşitlilik taşımamaktadır ve tümüyle politik bir karinedir. Etnik kimlikler 

icadı da aslında tümüyle bir kimliksizleşme durumudur. Ransford toplum içinde 

azınlık uygulamasına tabi tutulmanın hoşnutsuzluk yarattığını söyler. “Alt kimlik” 

kavramı böylelikle “alt kültür” anlamına gelmemektedir. Alt kimlik ve üst kimlik 

terimleri toplumda siyasi bir kast dizgesi oluşturucudur. Alt ve üst kimlik kavramları 

sömürgecilik dönemi sonrasına ait bir sosyolojiyi tanımlamakta olmaları anlamında 

Türkiye’ye uygun bir kavram ikilisi değildir. Fransa’daki getto ayaklanmalarında 

ayaklanmanın öznesi Araplar ve Kuzey Afrikalılardı. Ayaklanmalarda örneğin 

Fransa’da yaşayan Türkler veya Çinliler bulunmuyorlardı. Bu bakımdan alt kültür 

kavramı alt kimlik yerine daha tercih edilebilir bir nitelik taşımaktadır.  

      Demokratik insan katılımcı ve çoğulcu insandır. Bu insana Etzioni “etkin insan”, 

Almond ve Verba “uygar insan” demektedirler. Almond ve Verba’nın sözünü 

ettikleri “Katılımcı Kültür” demokrasi içeriği gelişmiş bir toplum tipidir. Ancak 

katılımcı kültür içinde yaşayan bireylerin siyasal katılma ya da katılmama 

davranışında bulunmaları kendi iradelerinde olan bir husustur. Türkiye’de toplum 

giderek bireyselleşmektedir. Ancak bu bireyselleşme özneleşerek değil nesneleşerek 
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gerçekleşmektedir. Toplumda geniş aile yapısı kırdan kentlere göçlerle birlikte 

kırılmakta ancak otoriter aile yapısının bireylerin yetişmeleri ve toplumdaki gündelik 

yaşam pratikleri üzerindeki belirleyiciliği sürmektedir. Tönnies’in “cemaat” ve 

“cemiyet” ayrımına uygun olarak toplumda cemaat yapıları kentleşmeyle birlikte 

ortadan kalkmamakta sadece biçim ve işlev değiştirmektedir. 

      Tüketim toplumuyla gecekondu kültürünün birleşiminin 1980 sonrası seçim 

sonuçları üzerinde etkili olduğu, özellikle gecekondularda kalış süresiyle 

muhafazakarlığın artmasının birbirleriyle doğru orantılı olmaları sonucunda 

Türkiye’de İslam’ı referans alan partilerin oy oranlarındaki artışın seçim 

sonuçlarında belirgin olarak görüldüğü söylenebilir. Templeton yabancılaşmış 

seçmenlerin aşırı uçlarda yer alan siyasal liderlere oy verebileceklerini söyler. 

Türkiye’de özellikle 1980 sonrası toplumsal, ekonomik gelişmeler siyasal 

yabancılaşmanın göreli oranlarda varlığını göstermektedir. Bu yüzden seçmenlerin 

karar vermelerine yardımcı olabilecek haber kaynaklarına sahip olmaları gerekiyor. 

Seçmen kararını kolaylaştıracak dezenformasyon içeriği olmayan bilginin siyasal 

partilerden ve medyadan seçmenlere akışının sağlanması gerekmektedir. Bunun yanı 

sıra sosyo-ekonomik adaletsizliklerin azaltılması, fırsat eşitliğinin sağlanması, 

sanayileşme ile kentleşme paralelliğinin kurulabilmesi gibi zor sorunların çözülmesi 

gerekmektedir. Siyasal istikrar ve ekonomik istikrar parti sistemlerini etkiler; parti 

sistemlerinin istikrarlılığına ya da istikrarsızlığına etki yapar. Atatürk Fransız 

İhtilali’nin 100 yılda yerleştiğini söylüyordu. Attila İlhan da Fransız İhtilali’nin 

ancak 3. Cumhuriyet döneminde yerleşebildiğini söyler. Türkiye’de Cumhuriyet 

rejimi ve onun ilerici, modernleşmeci, çağdaşlaşmacı devrimiyse henüz toplumun 

tümüne yerleşmemiştir. Türkiye’deki ötekileşme, yabancılaşma sorunlarında bunun 
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da etkisi bulunmaktadır. Siyasal yabancılaşmada diğer bir problem yabancılaşmanın 

toplumun bütününü ya da bir bölümünü etkilemesine göre oluşabilecek sorunlar 

silsilesidir. Bireylerin veya toplumsal kümelerin diğer birey ya da toplumsal 

kümelerle hem fiziksel hem de toplumsal bağlantılarını yitirmeleri durumu olan 

“segregasyon” siyasal yabancılaşmanın zararlı bir derecesini, toplumsal kopma halini 

anlatır. Bu anlamda Türkiye’deki siyasal yabancılaşmanın segregasyon konumuna 

gelmemesi gerekmektedir. Burada “inançsız muhalefet” kavramı demokrasileri 

zedeleyen bir yapı oluşturmaktadır. Segregasyon Türkiye’de kısmi, yerel bir 

seviyededir ve toplumun tümüne nüfuz etmiş derecede değildir. Terörle de doğrudan 

bağlantılı olan ciddi bir problem devletlerin “özgürlükler ve demokrasi” ile 

“güvenlik” arasında bir tercih yapmak zorunluluğunda kalmalarıdır. Bu sorun aslında 

kökü tarihte fazlaca örneği bulunan bir siyaset sorunsalıdır. Roma Devleti’nde 

devletin zora düştüğü zamanlarda geçici olmak üzere kurulan “tiranlık” dönemleri 

bunun bir örneğidir. Askeri darbeler, cunta idareleri, olağanüstü hal rejimleri de bu 

bağlamda oluşabilen yönetim biçimleri olmaktadır.     

   Kültürel alanda kitlelerin “kültür endüstrisi”nin meta tüketicileri durumuna 

gelmeleri ekonomik alanda da bireylerin bölüşüm ilişkilerinden aldıkları payın 

azalması siyasal yabancılaşmanın artmasına neden olacaktır. Kutadgu Bilig kitabında 

yazdığı gibi “Halkın derdi karnının doymasıdır. Halkın karnı doyarsa dilini de tutar 

ve kendini idare edenleri rahatsız etmez.”441 Rousseau 30 Ocak 1750 yılında 

Voltaire’e yazdığı mektubunda özgürlük hakkında şunları söylüyordu: “Ben 

                                                 
441 Hacip, Yusuf  Has, Kutadgu Bilig, Hazırlayan: Reşit Rahmeti Arat, Ankara, Türk Dil Kurumu 
Yayınları, No: 458, 1991 
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özgürlüğe taparım. Hem başkalarına hükmetmekten hem de başkalarına kul olmaktan 

aynı derecede nefret ediyorum.”442 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
442 Rousseau, J. J., İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı, Çeviren: Rasih Nuri İleri, İstanbul, Say 
Kitap Pazarlama, 1982, s. 73 
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                                   ÖZET 

Bu tezin yazılış amacı sosyal bilimlerdeki yabancılaşma literatürü verilerini çalışarak 

siyasal yabancılaşma olgusunu analiz etmektir. Siyasal yabancılaşma kavramı 

ekonomik ve toplumsal yabancılaşmaların bir sonucudur. Küreselleşme ve tüketim 

toplumu süreçleri yabancılaşmanın artmasına neden olur. Türkiye’deki siyasal 

yabancılaşma siyasal katılma anlamında ciddi bir sorun oluşturur.  

 

                                 

                                   SUMMARY 

The purpose of writing this thesis analyses the fact of political alienation that 

studying the datum of alienation literature in social sciences. The term political 

alienation is result from economic and social alienations. The processes of 

globalization and consumtion society bring about increasing of alienation. Political 

alienation in Turkiye is a serious problem in the meaning of political participation. 


